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 األقبم الزاهرات عىل حل ألفاظ الورقات
 مشس الدين ؿبمد بن عثمان بن علي اؼبارديٍت الشافعي

 
إن كتاب "الورقات يف أصول الفقه" إلمام اغبرمُت اعبويٍت يعؾرب من اؼبختصرات اؼبفيدة لطبلب 

العلم، وكذلك اهتم به العلماء بالشرح والؽيان. ومن أهم هذه الشروح، الشرح الذي بُت أيدينا 
هـ(. وقد عمل عىل 178" لشمس الدين اؼبارديٍت الشافعي اؼبتوىف عام )"األقبم الزاهرات

ً لقيمته، وسهولة عباراته، وسبلسة ألفاظه، ويسر  إخراجه الدكتور عبد الكريم النملة نظرا
فهمه عىل القارئ، وكثرة تطؽيقاته النوعية، وقلة أخطائه، وعدم غوصه يف جزئيات أصولية دقيقة 

ً لكل ذبعل بعض الباحثُت ينفر ون من علم األصول، وبعده عن التعقيدات اللفظية واؼبعنوية. نظرا
ً ينفع به الدارسون  ً علميا ذلك عمل الدكتور عبد الكريم النملة عىل ربقيقه وإخراجه إخراجا

 والباحثون يف أصول الفقه.

  8عدد األجزاء / 
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 اؼبقدمة
 بسم اهلل الرضبن الرحيم

 كريم رب يسر يا
اغبمد هلل الذي خلق العالم من غَت اقؾباس وأرسل سيد األولُت واآلخرين رضبة عبميع الناس 

فأوضح الكتاب والسنة وأباح االجتهاد والقياس شفقة ألمة لم ذبتمع عىل ـبالفة اغبق باالنعكاس صىل 
ارتياب فيهما وال  اهلل وسلم عليه آناء الليل وأطراف النهار وعدد األنفاس صبلة وسبلما دائمُت ال

ً كثَتا أما بعد فقد سألٍت  إلؾباس وعىل آله وأصحابه وأزواجه اؼبطهرين من األرجاس وسلم تسليما
أن اشرح له الورقات اليت لئلمام العالم العبلمة إمام اغبرمُت أيب  -حفظه اهلل تعاىل  -بعض اإلخوان 

ً مت  ً باألمثال واألدلة من غَت إشكالاؼبعايل عبد اهلل بن الشيخ أيب ؿبمد ضياء الدين شرحا ً واضحا  وسطا
وألفاظ غريبة وال لغات عن األفهام بعيدة وال إيرادات غامضة فإن هذه األشياء فبا تشكل عىل 

ً للمؽتدي وإن  نتهي وإيضاحا اؼبؽتدي ويسبق عما به يهتدي وإمبا قصدت به التذكرة للم
ً عىل ما سًتاه إن شا ً مع أن اػبواطر  -تعاىل  -ء اهلل اضطررت إىل إيراد آيت به واضحا يف موضعه ظاهرا

ً من اهلل اإلجابة لدعائه  كليلة واؽبموم كثَتة واالستعدادات قليلة فأجؽته حياء لكثرة سؤله راغبا
كال يف األنعام إال عليه  وسألت اهلل الكريم اإلفاضة من حبر إحسانه إذ ال ملجأ يف األمور إال إليه وال إت

أن يعذر فيما عساه أن يعثر عليه ألن اآلراء ـبتلفة واألقبلم لم تكن عن كتاب  وأسأل الناظر إليه
مرتفعة وظبؼته ب األقبم الزاهرات عىل حل ألفاظ الورقات وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وهو 

 حسبي ونعم الوكيل
 اغبمد له 
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 تعاىل -قال رضبه اهلل 

 ) اغبمد هلل رب العاؼبُت (
فإنه تعاىل  -باغبمد اقتداء بالكتاب والسنة  -بعد الؽسملة  -فيق إمبا صدر كتابة أقول وباهلل التو

نبي }صىل اهلل عليه وسلم{ عىل  ذكر اغبمد بعد الؽسملة يف الفاربة وغَتها وأما السنة فقد حث ال
سم الؽسملة واغبمد يف االبتداء فقال عليه السبلم ) كل أمر ذي بال ( أي شأن مهم ) ال يؽتدى فيه بؽ
اهلل فهو أبًت ( أي قليل الربكة ورواه ابن عباس ويف رواية له فهو أجذم ويف رواية باغبمد هلل فهو 

 أقطع رواه أبو هريرة
واؼبعٌت واحد وؽبذا جرت سنة السلف واػبلف بتصدير اغبمد يف أوائل تصانيفهم وقد اختلفوا يف 

حقيقة عىل  -تعاىل  -غراق ألن اغبمد له فذهب األكثرون إىل أهنا لبلست  -البلم الداخلة عىل اغبمد 
صبيع أفعاله وهبوز أن تكون للعهد وهو ضبده تعاىل نفسه حُت خلق اػبلق أو ضبد اؼببلئكة أو األنؽياء 

ً سواء كان عن نعمة أو  -عليهم السبلم  - وعىل القولُت اغبمد هو الؿناء باللسان عىل اؼبحمود مطلقا
 غَتها

والشكر أعم من وجه  -فقط  -إذ الشكر ال يكون إال مقاببل للنعمة فعىل هذا هو أعم من الشكر 
فكان كل منهما عاما من وجه  -فقط  -آخر ألنه ثناء باللسان والقلب واعبوارح واغبمد باللسان 

ً من آخر وذلك حبسب اؼبورد واؼبتعلق  فمورد اغبمد واحد وهو اللسان ومتعلقه متعدد  -وخاصا
رد الشكر متعدد وهو اللسان والقلب واعبوارح ومتعلقة واحد وهو لكونه عن نعمة وغَتها ومو

 النعم وإمبا أضيف اغبمد هلل دون سائر أظبائه تعاىل ألنه اختص به تعاىل دون 
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ً وكذا لو  غَته ألن اؼبخلوقُت تشاركه يف غَته كالسميع والبصَت وغَتنبا وإن كانت يف غَته تعاىل ؾبازا

ثبت له تعاىل صفة واحدة خببلف إذا قلت يا اهلل فهو جامع عبميع قلت الكريم أو الرحيم فقد ا
أظبائه وصفاته لداللته عىل الربوبية وإن سقط منه حرف فهو هلل وإن سقط حرفان له وإن سقط 
ثبلثة فهو هو وهو غاية اؼبقصود خببلف سائر األظباء وأما الرب فيطلق ويراد به اؼبالك ألن رب 

فيقال رب األديم أي أصلحه ويطلق  -أيضا  -َتها ويطلق عىل اؼبصلح الشيء مالكه كرب الدار وغ
 -تعاىل  -عىل اؼبريب ويف اعبملة ال تطلق لفظة الرب من غَت إضافة إال عىل اهلل 

ً فيجوز إطبلقها عىل غَته كقوله تعاىل  ) إنه  -حكاية عن يوسف عليه السبلم  -دون غَت وأما مضافا
وكذلك قوؽبم رب الناقة والدار وغَت ذلك و العاؼبُت صبع عالم  32ريب أحسن مثواي ( سورة يوسف 

 من سائر اؼبخلوقات وقيل ما فيه حياة وقيل غَت ذلك -تعاىل  -وهو ما سوى اهلل 
 الصبلة عىل النبي وآله وصحبه

ة سأله الصبل -تعاىل  -قال ) وصىل اهلل عىل سيدنا ؿبمد وآله وصحبه أصبعُت ( أقول ؼبا أثٌت عىل اهلل 
ألن الصبلة من اهلل الرضبة ومن اؼببلئكة االستغفار ومن اآلدميُت التضرع والدعاء  eعىل رسوله 

وإمبا أعقب الصبلة بعد اغبمد لكثرة اقًتان اظبه عليه السبلم مع اظبه تعاىل وؽبذا جرت السنة من 
ا ظبي ؿبمداً وإمب -رضبهم اهلل تعاىل  -السلف واػبلف باتباع الصبلة بعد اغبمد يف تصانيفهم 

 لكثرة خصاله اغبميدة
نبوته وهو االرتفاع عىل سائر اػبلق أو اإلنبائه وهو اإلخبار للناس عن اهلل تعاىل وأما اآلل  ونؽيا ل

فأصله أهل لتصغَته عىل أهيل ألن التصغَت يرد األشياء إىل أصلها ألن اؽباء قلبت نبزة لقرب 
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لها فصار آل وفيه دليل عىل جواز إضافة اآلل إىل مضمر ـبرجهما ثم قلبت اؽبمزة ألفا النفتاح ما قب
 وبه قال صبهور العلماء وأنكره الكسائي والنحاس

 
والزبيدي وقالوا ال هبوز إضافته إال إىل مظهر فبل يقال إال آل ؿبمد واختلفوا يف اآلل عىل ثبلثة أقوال 

زهري وغَته من اؼبحققُت هم فذهب الشافعي وأصحابه إىل أهنم بنو هاشم وبنو اؼبطلب وقال األ -
 صبيع األمة

وهو الذي اختاره النووي يف شرح مسلم وقيل أهل بؼته وعًتته و الصحابة صبع صاحب وهو كل 
نبي }صىل اهلل عليه وسلم{ ولو ساعة  مسلم رأى ال

 وبه قال صبهور العلماء وقيل من طالت صحؽته وهو الراجح عند األصوليُت واهلل أعلم
 تقديم الكتاب

ً من الؿناء عىل اهلل والصبلة عىل ق ال ) وبعد فهذه ورقات تشتمل عىل أصول الفقه ( أقول ؼبا فرغ أوال
ما تشتمل  -بعد اغبمد والصبلة  -رسوله وآله وصحبه أشار إىل ما هو بصدده فقال وبعد أي أقول 

 عليه هذه الورقات
ً للمؽتدي به وتذكرة  وهي صبع قلة ألهنا صبع ورقة وإمبا حصر األصول يف ورقات قليلة تسهيبل

نتهي عنه  للم
 بيان أن أصول الفقه يتكون من جزأين

قال ) وهو لفظ مؤلف من جزأين مفردين أحدنبا األصول واآلخر الفقه ( أقول شرع يبُت اسم هذا 
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العلم فقال هو لفظ مؤلف أي مركب وقيل اؼبركب غَت اؼبؤلف ألن اؼبضاف مؤلف ك عبد اهلل و 
شبههما واؼبركب ك بعلبك و طبسة عشر وما أشبههما وقوله من جزأين مفردين غبلم زيد وما أ

يشَت إىل أن التأليف قد يكون من جزأين مفردين كاسم هذا العلم ألن األصول مفرد و الفقه كذلك 
فقد يكون من صبلتُت كقولك إن قام زيد قمت فإن مع الفعل والفاعل صبلة و قمت صبلة أخرى 

نسبة بُت اؼبضاف واؼبضاف إليه لكن معرفة اؼبؤلف م  توقفة عىل معرفة أجزائه ثم عىل معرفة فائدة ال
 فشرع يف تعريفهما

 تعريف األصل
قال ) األصل ما ينؽٍت عليه غَته ( أقول إنه رضبه اهلل يشَت إىل أن لكل طالب علم أن يتصور ذلك 

نئذ وبتاج إىل معرفة حده ألن اغبد ي ً عند اشتغاله به فحي فيد التصور فشرع يبُت حد العلم أوال
األصول و الفقه وإمبا صبع األصول ليعم الكتاب والسنة والقياس وغَتها واألصل يف اللغة ما يؽٌت 

 عليه غَته وهذا أحسن ما قيل يف حده

 
نباطها منه  ً النؽناء األحكام عليه واست ويف اصطبلح أهل هذا الفن هو الدليل وإمبا كان الدليل أصبل

نسبة بُت اؼبضاف واؼبضاف -رضبه اهلل  - لكن سكت الشيخ  عن بيان فائدة ال
نسبة بؼنهما أقول ؼبا كان األصل اسم معٌت واؼبعٌت  إليه ألنه ؼبا شرط معرفة اعبزأين شرط معرفة ال

ً أو غَته فأضافة إىل الفقه  يفتقر إضافته إىل آخر ليفيد اختصاصا
 تعريف الفرع
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ً ألنه ما يقابل  قال ) والفرع ما يؽٌت عىل غَته ( أقول ؼبا ذكر أوال األصل ذكره بعده الفرع استطرادا
 األصل إال الفرع وؽبذا يقال للمذهب فرع األصول ألنه مؽٍت عليه ومرتب عىل قواعده

 تعريف الفقه
قال ) والفقه معرفة األحكام الشرعية اليت طريقها االجتهاد ( أقول ؼبا فرغ من تعريف األصول أخذ 

 لثاين وهو الفقه ألن الفقه يف اللغة الفهميف تعريف اعبزء ا
ويف االصطبلح ـبصوص دبعرفة األحكام إىل آخره وإمبا قيد األحكام بالشرعية لتخرج األحكام 

 العقلية كقولنا اغبركة
 ً ً أو متحركا والسكون ال هبتمعان يف حال واحد وال يرتفعان ألن الشيء الواحد إما أن يكون ساكنا

و النفي اإلثبات وكذا قولنا الكل أعظم من اعبزء فإن هذه األشياء تعرف  وكذا الؽياض والسواد
بالعقل خببلف األحكام الشرعية فهي ال تعرف إال بالنقل كالتبؼيت شرط يف صوم رمضان و أن ال زكاة 

 يف حلي مباح وال يف اإلبل إذا لم تكن سائمة
للعارف باألحكام العقلية فقيه وقوله اليت فهذه األشياء ال تعرف إال بالشرع ال بالعقل وؽبذا لم يقل 

طريقها االجتهاد أراد إخراج األحكام الشرعية القطعية الذي يشارك يف معرفتها العام واػباص 
كقولنا الصلوات اػبمس واجبة وكذا اغبج و إن الزنا ؿبرم وكذا السرقة فبل تتوقف معرفة هذه عىل 

لفقيه هو العارف دبسائل النظر واالجتهاد اليت لؼس االجتهاد وال يقال للعارف بها فقيه وإمبا ا
 للعوام منها سوى التقليد
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فإن قيل األلف والبلم الداخلة عىل األحكام لم يتقدم ؽبا ذكر لتكون للعهد وال هبوز أن تكون 
نئذ يتعذر وجود فقيه واحد وال  لبلستغراق إذ ما من أحد إال وال بد أن يشذ عنه شيء من األحكام فحي

ً فقيه ولؼس كذلك هبو ز أن وبمل عىل اغبقيقة ألنه لو ضبل عليها لقيل لكل من عرف حكما ً واحدا
عىل تعريفهم واعبواب أن األحكام السبعة اآليت ذكرها وإن لم تذكر فهي معهودة عند اإلطبلق 

 فيصرف إطبلقهم األحكام إليها واهلل أعلم
 أنواع األحكام

وب و اؼبباح و اؼبحظور و اؼبكروه و الصحيح و الباطل ( أقول إنه قال ) األحكام سبعة الواجب و اؼبند
ها هنا ألن خطابة تعاىل اؼبتعلق  -أخذ يف عدد األحكام اؼبتعلقة بأفعال اؼبكلفُت وهي سبعة عىل ما اختار 

ً أو باطبل ألن اؼبعامبلت إن  بأفعال اؼبكلفُت يف اؼبعامبلت وغَتها فإن تعلق بها إما أن يكون صحيحا
نت عىل الوجه الشرعي تعلق اغبكم بصحتها وإال ببطبلهنا وإن تعلق اػبطاب بغَتها من أفعال كا

 اؼبكلفُت فبل ىبلو أن يقتضي الطلب

 
ً فهو الواجب كأمره تعاىل بالصبلة والزكاة واغبج وغَت ذلك وإن لم يكن  أو الًتك فاألول إن كان الزما

ً فهو اؼبندوب كسائر السنن والثا ين وهو الًتك ألن اػبطاب إذا اقتىض الًتك فإن كان الطلب الزما
ً فهو اغبظر أي اغبرام كقوله تعاىل ) ال تقربوا الزنا ( سورة اإلسراء  ) ال تأكلوا أموالكم  23جازما

 22) وال تقتلوا النفس اليت حرم اهلل إال باغبق ( سورة اإلسراء  811بؼنكم بالباطل ( سورة البقرة 
اب يقتضي الًتك جزما وإن لم يقتض الًتك جزما فمكروه كقوله عليه وما أشبه ذلك فهذا خط
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السبلم ) ال صبلة عبار اؼبسجد إال يف اؼبسجد ( وكذا االسؾنجاء باليمُت والكبلم عىل الغائط والسبلم 
عىل اآلكل واؼبصلي والقاضي حاجته وما أشبه ذلك وإن أذن يف فعله من غَت حث أو خَت بُت فعله 

فهو للتخيَت إذ ال هبب الصيد  3ح كقوله تعاىل ) وإذا حللتم فاصطادوا ( سورة اؼبائدة وتركه فهو مبا
عند اإلحبلل من اإلحرام وال يسن فحمل عىل اإلباحة وكذا قوله تعاىل ) فإذا قضيت الصبلة 

 وما أشبههما 81فانتشروا يف األرض ( سورة اعبمعة 
 ؼبباح والباطل يف حكم اؼبحظور واهلل أعلمومنهم من جعل األحكام طبسة ألن الصحيح يف حكم ا

 تعريف الواجب
كام شرع يف تعريف  قال ) الواجب ما يثاب عىل فعله ويعاقب عىل تركه ( أقول ؼبا فرغ من تقسيم األح

نسبة إىل بايق األحكام فأصل الواجب يف اللغة السقوط  األفعال اؼبتعلقة بها فرظبه أوال ألنه أصل بال
ً ويرسم الواجب يف اصطبلح أهل ألن الساقط يلزم مك انه فسمي البلزام الذي ال خبلص منه واجبا

 هذا الفن ب ما يثاب فاعله
ليخرج اغبرام و اؼبكروه و اؼبباح فإن هؤالء ال يثاب فاعلهم قوله ويعاقب تاركه ليخرج اؼبندوب 

اػبمس وصوم فإنه يثاب عىل فعله لكن ال يعاقب عىل تركه فانطبق الرسم عىل الواجب كالصلوات 
 رمضان واغبج وغَتها لتحقق الوصفُت فيه ونبا الثواب عىل الفعل و العقاب عىل الًتك واهلل أعلم

 تعريف اؼبندوب
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قال ) واؼبندوب ما يثاب عىل فعله وال يعاقب عىل تركه ( أقول ؼبا فرغ من رسم الواجب شرع يف رسم 
فعله كالسنن مثبل فإنه يثاب عىل فعلها  اؼبندوب ليميزه عن أقسامه فقال اؼبندوب ما يثاب عىل

 وخرج بهذا القيد اؼبحظور و اؼبكروه و اؼبباح فإنه ال يثاب عىل فعلهم
و ب قوله وال يعاقب عىل تركه خرج الواجب وانطبق الرسم عىل اؼبندوب لتحقق الوصفُت ونبا 

ىم اؼبندوب أيضا نافلة و سن  ة واهلل أعلمالثواب عىل الفعل و عدم العقاب عىل الًتك ويس
 تعريف اؼبباح

قال ) واؼبباح ما ال يثاب عىل فعله وال يعاقب عىل تركه ( أقول ؼبا فرغ من رسم الواجب واؼبندوب 
شرع يف رسم اؼبباح فقال ما ال يثاب عىل فعله وال يعاقب عىل تركه وفيه دليل عىل أن صل اؼبباح 

د وسع عىل اؼبكلف فيه إذ ال يعاقب عىل فعله االتساع ومنه يقال حببوحة اعبنة وهو ما اتسع منها وق
 وتركه وال يثاب عليهما

فخرج الواجب و اؼبندوب بقوله ال يثاب عىل فعله ألنه يثاب عىل فعلهما وكذا اغبرام و اؼبكروه فإنه 
ال يثاب عىل فعلهما وخرج بقوله وال يعاقب عىل تركه الواجب فإنه يعاقب عىل تركه وانطبق الرسم 

 لتحقق الوصفُت ونبا عدم الثواب و عدم العقاب فيه واهلل أعلم عىل اؼبباح
 تعريف اؼبحظور

قال ) واؼبحظور ما يثاب عىل تركه ويعاقب عىل فعله ( أقول ؼبا فرغ من رسم األحكام الثبلثة شرع يف 
ام الرابع وهو اغبرام ألن أصل اغبظر اؼبنع وؽبذا يقال لكل ما يبنع اؼباشية من اػبروج حظَتة واغبر

 فبنوع منه شرعا كالزنا وشرب اػبمر وما أشبههما
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وقوله ما يثاب عىل تركه ليخرج الواجب فإنه ال يثاب عىل تركه بل يعاقب كما سبق وخرج اؼبباح 
ً إذ ال يثاب عىل تركه وكذا اؼبندوب فإنه ال يثاب عىل تركه  وقوله ويعاقب عىل فعله  -أيضا  -أيضا

ىل فعله بل يثاب عىل فعله وكذا اؼبندوب فإنه ال يعاقب عىل فعله بل ىبرج الواجب فإنه ال يعاقب ع 
يثاب عىل فعله وكذا اؼبباح فإنه ال يعاقب عىل فعله وكذا اؼبكروه فإنه ال يعاقب عىل فعله وقد انطبق 
الرسم عىل اؼبحظور لتحقق الصفتُت ونبا وجود الثواب عىل تركه و وجود العقاب عىل فعله وهذا إذا 

فإنه يثاب عىل تركه أما إذا تركه لعدم وصوله إليه أو  -تعاىل  -مؾثال األمر والتقرب إىل اهلل تركه ال
 من غَت نية المؾثال األمر فلؼس له ثواب عىل تركة واهلل أعلم

 تعريف اؼبكروه
قال ) واؼبكروه ما يثاب عىل تركه وال يعاقب عىل فعله ( أقول ؼبا فرغ من رسم األحكام األربعة شرع 

 رسم اػبامس وهو اؼبكروه وهو مشتق من الكراهة ألنه كلما هن  عنه الشرع تيزيها فهو مكروه يف
وقد سبق له أمثلة يف تقسيم األحكام ثم رظبه ب ما يثاب عىل تركه وكذا إذا كان الًتك بقصد 

الواجب يف رسم اغبرام وقوله ما يثاب عىل تركه ىبرج  -أيضا  -كما سبق  -تعاىل  -التقرب إىل اهلل 
فإنه ال يثاب عىل تركه بل يعاقب وكذا ىبرج اؼبندوب و اؼبباح فإنه ال يثاب عىل تركهما وأخرج 

اغبرام بقوله وال يعاقب عىل فعله فإن اغبرام يعاقب عىل فعله وانطبق الرسم عىل اؼبكروه لتحقق 
 الصفتُت ونبا الثواب عىل ترك فعله و عدم العقاب عىل فعله واهلل أعلم

 الصحيحتعريف 
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قال ) والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ ( أقول ؼبا فرغ من رسم األحكام اػبمسة غَت اؼبتعلقة 
باؼبعامبلت شرع يف رسم اغبكم السادس اؼبتعلق باؼبعامبلت وهو الصحيح ألن العقود إذا أفادت 

ً كالؽيع  ً  -اؼبقصود الشرعي ظبيت صحيحا ا أفاد حل الوطء وما إذا أفاد اؼبلك والنكاح إذ -مثبل
ً فلو اكتىف بإحدى  أشبههما فإن العقود الشرعية يعتد بها وما يعتد به يوصف بالصحة ويكون نافذا

نية عىل االقتصار من غَت ترادف واهلل أعلم  اللفظُت كان أوىل ألن الرسوم مب
 تعريف الباطل

من رسم الصحيح اؼبتعلق باؼبعامبلت قال ) والباطل ما ال يتعلق به النفوذ وال يعتد به ( أقول ؼبا فرغ 
إذ ال فرق بؼنهما عندنا وفرق  -أيضا  -شرع يف رسم ما يقابله فيها وهو الباطل ويقال له الفاسد 

نيفة وقال كل ما لم يشرع بأصله ووصفه فباطل كؽيع اؼببلقيح   وهو ما يف بطون -بؼنهما أبو ح
ً عند العقد ومن األمهات فإنه لم يشرع بأصله وال وصفه ألن من أصل ا ؼبؽيع أن يكون موجودا

نتفيان هنا وما شرع بأصله دون وصفه كالربا فإنه  ً عىل تسليمه ونبا م وصفه أن يكون مقدورا
ىم هذا  نتفية هنا لوجود الزيادة فؼس نس مشروع لكن الصفة م نس باعب مشروع يف أصله ألن بيع اعب

ً وكذا نكاح العبد اغبرة بشرط أن تكون رقؽ ته صداقها فإن النكاح مشروع دون الوصف عنده فاسدا
ً ويف اعبملة فهذه العقود  ىم باطبل سواء  -كلها  -وكذا ـبالعة الصغَتة وكبو ذلك وما بطل من أصله يس

عىل أحد  -رضبه اهلل تعاىل  -قلنا ببطبلهنا أو فسادها فبل تفيد اؼبقصود وال يعتد بها ولو اقتصر الشيخ 
  الصحيح واهلل أعلماللفظُت لكان أوىل كما سبق يف

 الفرق بُت الفقه والعلم
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يم األحكام وتعريفها شرع يف الفرق بُت الفقه و  قال ) والفقه أخص من العلم ( أقول ؼبا فرغ من تقس
فقط خببلف  -العلم فقال الفقه أخص من العلم وهو كذلك ألن الفقه هو معرفة األحكام الشرعية 

واغبديث وغَتها فكان الفقه نوعا منها وؽبذا يقال كل فقه علم وال العلم فإنه يطلق عىل الفقه والنحو 
 يقال كل علم فقه واهلل أعلم

 تعريف العلم
قال ) و العلم معرفة اؼبعلوم عىل ما هو به ( أقول ؼبا فرغ من تعريف الفقه شرع يف حد العلم وبه قال 

 صباعة من العلماء
ال تعرف إال بالعلم واغبد يكشف عن حقيقة  -كلها  -وذهب آخرون إىل أن العلم ال وبد ألن األشياء 

ً ألن العلم ال ينكشف بغَته  اؼبحدود فلو حد العلم فبل ىبلو أن وبد به أو بغَته فإن حد بغَته كان ؿباال
ً  -وإن حد به فهو  ؿبال ألنه ال يعرف الشيء بنفسه وظاهر كبلم الشيخ يقتضي اغبد هنا ويف  -أيضا

ىم ب الربه ان أن العلم ال وبد واؼبراد بالعلم هو الذي يعرف األشياء عىل ما هي كما أن كتابه اؼبس
النار حارة واغبجر جامد والسماء مرتفعة وأن اإلنسان ناطق وما أشبه ذلك ألن معرفة هذه األشياء 

وم ال ربتمل غَت ما يف علم اإلنسان بل هي يف اػبارج عىل ما هي يف الذهن وؽبذا قيد العلم دبعرفة اؼبعل 
 عىل ما هو به واهلل أعلم

 تعريف اعبهل
قال ) واعبهل تصور الشيء عىل خبلف ما هو به ( أقول ؼبا فرغ من حد العلم شرع يف حد اعبهل ألنه 

بسيط وهو عدم العلم بالشيء الغائب كاعبهل دبا يف البحار من  -يقابل العلم واعبهل عىل قسمُت 
وؽبذا قيل له جهل  -و ذلك فاعبهل يف هذه األشياء واحد اغبيوانات وما ربت األرضُت وما يف غد وكب 
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بسيط واؼبراد هنا هو اعبهل اؼبركب وهو تصور الشيء عىل خبلف ما هو به كاعتقاد اؼبجسمة أن 
 -الباري جل جبلله جسم واؼبعتزلة أنه تعاىل ال يرى يف اآلخرة فهذا جهل مركب من جزأين 

 طابق واهلل أعلمأحدنبا عدم العلم والثاين اعتقاد غَت م
 تعريف العلم الضروري

 
قال ) العلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدالل كالعلم الواقع بإحدى اغبواس اػبمس اليت هي 

ً أردفه  حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو بالتواتر أقول ؼبا فرغ من حد العلم أوال
ً ألنه يقابله ثم شرع يف تقسيم العلم وانه ينقسم إىل ضروري وغَته واؼبراد  باعبهل استطرادا

بالعلم هنا اغبادث ال العلم القديم فإن علمه تعاىل ال يقال له ضروري وال اكؾساب خببلف علم العباد 
فإن األشياء إذا علمت بأحد اغبواس من غَت نظر واستدالل كما لو ظبع هنيق ضبار علم أنه صوته 

 ً أبيض أو أسود أو مس جسما علم أنه ناعم أو خشن أو شم  وكذا صهيل الفرس وكذا من رأى لونا
رائحة علم أهنا طؼبة أو كريهة أو ذاق طعاما علم أنه حامض أو مر فإن هذه األشياء يعلمها اإلنسان 

بديهيا من غَت نظر واستدالل وال يبكن اندفاعها عن علمه بل دبجرد حصول الصوت يف األذن 
يبكن رؤيته وكذا مبلقاة بشرة اؼبلموس وكذا نشق اؽبوى  أدرك معناه وكذا فتح اغبدقة فيما

 للرائحة
وكذا اتصال اؼبذوق إىل اللسان فإن هذه األشياء تعلم باغبواس اػبمس ثم أعقبهم بالتواتر أي 

يشَت إىل أن من العلم الضروري ال يدركه باغبواس بل بالتواتر كعلمنا ببلد لم نره بل علم يقؼنا 
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بلئكة واألنؽياء واألئمة األربعة وغَت ذلك ولنا قسم سابع تدرك به األشياء بالتواتر وكعلمنا باؼب
من غَت نظر واستدالل كعلمنا أن الؽياض والسواد ال هبتمعان يف ؿبل واحد وأن اعبزء أقل من الكل 

ً يف حال واحد فإن هذه األشياء  ً موجودا تعلم ضرورة من  -كلها  -وأن الشيء الواحد ال يكون معدوما
  نظر واستدالل واهلل أعلمغَت

 تعريف العلم اؼبكؾسب والنظر واالستدالل والدليل
قال ) والعلم اؼبكؾسب ما يقع عن نظر واستدالل والنظر هو الفكر يف حال اؼبنظور فيه واالستدالل 

 طلب الدليل والدليل هو اؼبرشد إىل اؼبطلوب (

 
العلم اؼبكؾسب وهو الذي ال تعلم األشياء أقول ؼبا فرغ من تعريف العلم الضروري شرع يف تعريف 

هو الطلب  -يف اغبقيقة  -اؼبطلوبة إال بنظر واستدالل ولو اقتصر عىل أحد اللفظُت كىف ألن النظر 
واالستدالل كذلك لكن ردبا صبع بؼنهما زيادة إيضاح وؽبذا فسر كل واحد منهما بتفسَت يف 

و الفكر يف حال اؼبنظور فيه واالستدالل طلب النظر ه  -الظاهر وإن كانت اغبقيقة واحدة فقال 
الدليل كأنه يشَت إىل أن النظر أعم من االستدالل وؽبذا عرفه بالفكر يف حال اؼبنظور فيه ألن 

الفكر قد يكون من جهة ما يصدق به ووبكم عليه كقولنا الربا حرام و اؼبتعة حرام و االسؾئجار عىل 
لفكر واالستدالل وحكم عليها وقد يكون الفكر من جهة الوطي حرام فهذه عقود علم ربريبها با

تصور ما وال وبكم عليه وذلك لعدم االستدالل فكان الفكر أعم واالستدالل أخص لوجوده يف أحد 
 الفكرين
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ثم فسر االستدالل بطلب الدليل اؼبرشد إىل اؼبطلوب فكأنه جعل االستدالل طلب الدليل اؼبرشد 
ؼبقصود بطريق قطعي أو ظٍت عند الفقهاء وفرق اؼبتكلمون بُت ما يوصل إىل اؼبقصود سواء اتصل إىل ا

ىم أمارة  ً وإال يس ىم دليبل إىل اؼبقصود أن يكون بطريق قطعي أو ظٍت فما أوصل بطريق قطعي يس
 واهلل أعلم

 تعريف الظن
سم قال ) والظن ذبويز أمرين أحدنبا أظهر من اآلخر ( أقول ؼبا ذكر رسم األصول ورسم الفقه ور

ً إىل  العلم الذي به يتوصل إىل معرفتهما شرع يف الفرق بُت الظن و الشك اللذين بهما يتوصل أيضا
الظن ذبويز أمرين أحدنبا أظهر من اآلخر كما لو هبت الرياح  -معرفة األصول والفقه فقال 

 وتغيمت
اؼبرجوع  السماء يف الشتاء فإن الراجح من هذين االحتمالُت وقوع اؼبطر وهو الظن والطرف

ىم ونبا واهلل أعلم   اؼبقابل للراجح يس

 
 تعريف الشك

قال ) والشك ذبويز أمرين المزية ألحدنبا عىل اآلخر ( أقول ؼبا فرغ من تعريف الظن الذي هو 
الطرف الراجح أخذ يف بيان ما يستوي طرفاه من غَت ترجيح كما لو تيقن الوضوء واغبدث ثم جهل 

ً والثاين ونبا وإن استوى الطرفان  السابق منهما فإن غلب عليه تقدم أحد األمرين ظب  الغالب ظنا
من غَت ترجيح ظبي شكا وهذا يف اصطبلح أهل هذا الفن وإال ففي اللغة ال فرق بُت الظن والشك وبه 
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 قال اػبليل ابن أضبد
ذهب فتارة بؼنهما إشارة ألقسام تردد عىل العلم وؽبا مدخل يف اؼب -رضبه اهلل  -وإمبا ميز الشيخ 

 يتوصل إىل معرفة أصول الفقه بالعلم وتارة بالظن وتارة بالشك واهلل أعلم
 تعريف أصول الفقه

قال ) وأصول الفقه طرقه عىل سؽيل اإلصبال وكيفية االستدالل بها ومعٌت قولنا كيفية االستدالل 
جتهدين أقول ؼبا فرغ بها ترتيب األدلة يف الًتتيب والتقديم والتأخَت وما يؾبع ذلك من أحكام اؼب

من بيان األصول وبيان الفقه وبيان ما وبتاج إليه يف هذا الفن ) من العلم ( و ) الظن ( و ) الشك ( و ) 
نسبة  النظر ( و ) الدليل ( شرع يف بيان معٌت قوله أصول الفقه فإن الًتكيب اإلضايف ال يفيد إال ل

ً  تكون بُت اؼبضاف واؼبضاف إليه وقد سبق أنه ال بد للمتكلم بهما من معرفة كل واحد منهما منفردا
نسبة بؼنهما ثم يضيف أحدنبا إىل اآلخر كما إذا تصورنا الغبلم  ً  -ثم تعلم ال ً ثم  -مثبل ثم زيدا

علمنا أنه ملكه فهذه نسبة تفيد إضافة الغبلم إىل زيد فكذا من عرف األصل و الفقه فبل يعلم معٌت 
يف شرح معٌت الًتكيب الذي هو علم ؽبذا الفن  -رضبه اهلل  -خ الًتكيب حىت يشرح له مأخذ الشي 

 فقال 

 
أصول الفقه طرقة عىل سؽيل اإلصبال أي دالئله ؾبملة وإمبا قيد دالئله باإلصبال ليخرج الفقه ألن 

دالئله مفصله واؼبراد بالدالئل ما يتوصل بها إىل إثبات األحكام كاإلصباع والقياس واألخبار وقوله 
االستدالل يشَت إىل حال اؼبجتهد إىل أنه مع معرفة األدلة ال بد له من معرفة كيفية  وكيفية
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االستدالل كحمل اؼبطلق عىل اؼبقيد وتقديم اػباص عىل العام والنظر يف اؼبسائل الغامضة وغَت 
ً إن شاء اهلل  ال وغايته أن أصول الفقه يشتمل عىل اإلصب -تعاىل  -ذلك فبا يأيت الكبلم عليه واضحا

 وطرق الفقه وكيفية استعماؽبا وحال اؼبجتهد واهلل أعلم
 أبواب أصول الفقه

قال ) ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكبلم و األمر و النهي و العام و اػباص واؼبجمل و اؼببُت و 
نسوخ و اإلصباع و القياس و األخبار و اغبظر و اإلباحة و  الظاهر و اؼبؤل و األفعال و الناسخ واؼب

ترتيب األدلة و صفة اؼبفيت واؼبستفيت و أحكام اؼبجتهدين ( أقول ؼبا فرغ من بيان أصول الفقه 
ً ثم  وبيان ما يتوصل إىل معرفة األصول من علم وظن وشك وغَت ذلك شرع يف عدد أبوابه إصباال

 ً  يفصله بابا بابا إىل آخر ورقاته عىل ما سًتاه إن شاء اهلل واضحا
 كبلمبيان ما يًتكب منه ال

قال ) فأما أقسام الكبلم فأقل ما يًتكب منه الكبلم اظبان أو اسم وفعل أو اسم وحرف أو حرف 
وفعل ( أقول ؼبا فرغ من عد األبواب أخذ يف تفصيل معانيها عىل الًتتيب فبدأ بأقسام الكبلم وأنه 

 ينعقد من اظبُت مثل زيد قائم وهذا ال خبلف فيه بُت العلماء

 
ل زيد قام أو يقوم وهذا كذلك ال خبلف بؼنهم فيه واختلفوا يف انعقاده من حرف ومن اسم وفعل مث

واسم مثل يا زيد فذهب اعبرجاين إىل انعقاده وذهب اعبمهور إىل أنه ما انعقد اغبرف مع االسم إال ؼبا 
ه فذهب قوم إىل انعقاد -ناب عن الفعل وهو أدعو أو أنادي وكذا اختلفوا يف انعقاده من حرف وفعل 
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مثل لم يقم و ما قام وذهب اعبمهور إىل عدم انعقاده بهما وإمبا انعقد لوجود الضمَت الذي يف الفعل 
 ألن تقديره لم يقم هو و ما قام هو واهلل أعلم

 انقسام الكبلم باعؾبار مدلوله
ً أخ ذ يف قال ) والكبلم ينقسم إىل أمر وهن  وخرب واستخبار ( أقول ؼبا فرغ من تقسيم الكبلم إصباال

تقسيم معانيه ألن الكبلم ال ىبلو أن يراد به الفعل أو الًتك أو اإلعبلم فاألول هو األمر والثاين النهي 
والثالث هو اػبرب مثل قام زيد أو زيد قام وكذا االستخبار مثل هل قام زيد أو هل زيد قائم واهلل 

 أعلم
 انقسام الكبلم حبسب االستعمال وتعريف اغبقيقة

ه آخر إىل حقيقة وؾباز فاغبقيقة ما بقي عىل موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح قال ) ومن وج
عليه من اؼبخاطبة ( أقول ؼبا قسم الكبلم إىل أمر أو هني شرع يف تقسيمه من وجه آخر إىل حقيقة 

 وؾباز فقال اغبقيقة ما بقي عىل موضوعه أي عىل أصل وضعه األول

 
فًتس وكذا البحر للماء الكثَت فإذا نقل للرجل الشجاع فإن لفظ األسد وضعوها للحيوان اؼب

أحدنبا ما بقي عىل  -رسم اغبقيقة برظبُت  -رضبه اهلل  -والكريم كانا ؾبارين وأعلم أن الشيخ 
فهذا رسم يفيد أن كل لفظ نقل عن موضعه اللغوي إىل آخر فهو ؾباز سواء كان الناقل  -موضوعه 

وهذا هو اؼبراد بالرسم األول وأما الرسم الثاين فقال ما استعمل  الشرع أو العرف أو الواضع األول
فيما اصطلح عليه من اؼبخاطبة فهذا رسم يفيد أن كل لفظ استعمل فيما اصطلح عليه عند 
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فإن كان اػبطاب باصطبلح اللغة كانت حقيقة فإن  - -مثبل  -التخاطب فهو حقيقة كلفظة الصبلة 
ً وإن لفظة الصبلة وضعت أوال يف اللغ ة للدعاء فإذا نقلت واستعملت يف العبادة اؼبعروفة كانت ؾبازا

ً يف الشرع للعبادة  كان اػبطاب باصطبلح الشرع كانت حقيقة ألن لفظة الصبلة وضعت أوال
ً وكذا لفظة دابة إذا أطلقت وكان اػبطاب  اؼبعروفة فإذا نقلت واستعملت يف الدعاء كانت ؾبازا

 صبيع مادب وؾباز يف ذوات األربع وإذا كان اػبطاب باصطبلح العرف باصطبلح اللغة فهي حقيقة يف
 كان األمر بالعكس واهلل أعلم

 تعريف اؼبجاز
قال ) واؼبجاز ما ذبوز به عن موضوعه ( أقول ؼبا فرغ من رسم اغبقيقة شرع يف رسم اؼبجاز لكن 

ً واحدا مع أن له رظبان مقاببلن للرظبُت اؼبذكورين يف اغبق يقة فعىل الرسم األول يقال رظبه رظبا
اؼبجاز هو ما استعمل يف غَت موضوعه األول وعىل الرسم الثاين يقال هو ما استعمل يف غَت ما اصطلح 

عليه يف اؼبخاطبة وإمبا اقتصر عىل أحد الرظبُت اكتفاء دبا قدم يف رسم اغبقيقة ألن اؼبجاز مقابل 
 عه األول واهلل أعلم اغبقيقة وإمبا ظبي اؼبجاز ؾبازا ؼبجاوزته عن موض

 
 أقسام اغبقيقة

قال ) فاغبقيقة إما لغوية أو شرعية أو عرفية ( أقول ؼبا فرغ من رسم اغبقيقة واؼبجاز شرع يف 
ً ألهنا أصل وقسمها إىل ثبلثة أقسام حقيقة لغوية كلفظة الصبلة  تقؼسمهما فبدأ باغبقيقة أوال

اؼبعروفة وحقيقة عرفية كلفظة الدابة عىل ذوات  للدعاء وحقيقة شرعية كلفظة الصبلة عىل العبادة
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القوائم األربع لكن أصبعوا عىل وجود اغبقيقتُت ) اللغوية والعرفية ( واختلفوا يف الشرعية _ فذهب 
 القاضي أبو بكر إىل منعها وقال هي هي حقائق لغوية فسرها الشرع

ً ثالثا وذهب اعبمهور إىل أهنا ألفا ظ ؾبازاة لغوية فاشتهرت يف معان وجوزها الشيخ وجعلها قسما
 شرعية اشتهارا حىت كادت أن تكون حقيقة واهلل أعلم

 أقسام اؼبجاز
 قال ) واؼبجاز إما أن يكون بزيادة كقوله تعاىل ) لؼس كمثله شيء

ً يريد أن ينقض (  أو نقصان كقوله تعاىل ) واسأل القرية ( أي أهل القرية أو استعارة كقوله ) جدارا
كالغائط فيما ىبرج من اإلنسان ( أقول ؼبا فرغ من تقسيم اغبقيقة شرع يف تقسيم اؼبجاز أو بالنقل 

ً فقال  اؼبجاز إما أن يكون بزيادة أي يف لفظ اغبقيقة  -عىل سؽيل اإليضاح وؽبذا مثل لكل قسم مثاال
 كقوله تعاىل ) لؼس كمثله 

 
اللفظ عىل حقيقته لزم نفيه تعاىل عن  ( فالكاف زائدة للتأكيد ألنه لو كان 88شيء ( سورة الشورى 

ذلك وإثبات غَته تعاىل وهذا باطل ألن اؼبراد من اآلية إثبات وحدانؼته ونفي ما يضاده إذ لو له مثل 
ً واؼبجاز بالنقصان مثل قوله تعاىل ) واسأل القرية (  ً كبَتا لشاركه يف اآلؽبة تعاىل اهلل عن ذلك علوا

تدل عىل أن السؤال ال يكون إال ؼبن يعقل وأن القرية ال تعقل فإن قرينة اغبال  13سورة يوسف 
ً ويف اغبقيقة إمبا هو ألهلها كما مثله الشيخ  وأما اؼبجاز  -رضبه اهلل  -فكان السؤال ؽبا ؾبازا

ً يريد أن ينقض ( سورة الكهف  فبل شك أن اإلرادة يف اغبقيقة  77باالستعارة مثل قوله تعاىل ) جدارا
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عبدار صباد واعبماد ال إرادة له لكن ؼبا أشرف عىل االهندام استعَت له اإلرادة ومن هذا ؼبن له حياة وا
لكن ؼبا وجد الرائي غاية  -تعاىل  -القسم قول القائل أحيؾٍت رؤية زيد فإن اإلحياء يف اغبقيقة هلل 

غبياة وأما السرور واالبتهاج برؤية زيد حبيث ضاهت حياة اليت بها وجود اإلنسان استعَت للرؤية ا
ً ؼبكان  اؼبجاز بالنقل كالغائط فيما ىبرج من اإلنسان فإن لفظة الغائط إمبا وضعت يف اللغة أوال

 منخفض من األرض يقصد عند اغباجة
لؼسؾًت به فنقل اسم اؼبكان وجعل كناية عن اػبارج واشتهر حبيث ال يؾبادر عند اإلطبلق يف اإلفهام 

 إال هو دون اؼبكان واهلل أعلم 

 
 تعريف األمر وبيان صيغة افعل عىل ماذا تدل

قال ) واألمر استدعاء الفعل بالقول فبن هو دونه عىل سؽيل الوجوب وصيغته إفعل عند اإلطبلق 
والتجرد عند القرينة وبمل عليه إال ما دل دليل عىل أن اؼبراد الندب أو اإلباحة فيحمل عليه أقول ؼبا 

 -م شرع يف الثاين وهو األمر وقد اختلف العلماء يف رسم األمر فرغ من تقسيم الباب األول وهو الكبل
ً لكل عاقل فبل يفتقر  فذهب صباعة من اؼبتأخرين إىل عدم جواز رظبه ألن األمر معلوم بديهيا

للتعريف ألن كل مكلف يفرق بُت قام و قم وذهب صباعة من اؼبتقدمُت إىل جواز رظبه ومنهم 
 ل هو استدعاء الفعل بالقول فبن هو دونهفقا -رضبه اهلل تعاىل  -الشيخ 

وقوله  -تعاىل  -فقوله استدعاء الفعل ليخرج النهي ألنه استدعاء الًتك عىل ما يأيت إن شاء اهلل 
بالقول لتخرج اإلشارة فإهنا لؼست بقول وقوله فبن هو دونه ليخرج من هو مثله أو أعىل منه فإن األمر 
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ىم التما ً بل يس ىم أمرا ً ؼبثله ال يس ىم دعاء وتضرعا ً بل يس ً وكذا إذا كان لؤلعىل فبل يسمي أمرا سا
وقوله عىل سؽيل الوجوب ليخرج األمر عىل سؽيل الندب واإلباحة ألن األمر إذا ورد بلفظ إفعل ضبل 

عىل الوجوب عند اإلطبلق والتجرد عن قرينه زبرجه عن الوجوب كقوله تعاىل ) إذا نودي للصبلة من 
وقوله تعاىل ) أقم الصبلة ( سورة اإلسراء  9إىل ذكر اهلل وذروا الؽيع ( سورة اعبمعة  يوم اعبمعة فاسعوا

وما أشبه ذلك فهذا وبمل عىل الوجوب لعدم قرينة زبرجه عنه خببلف قوله تعاىل ) واشهدوا إذا  71
 فقد دل دليل 313تبايعتم ( سورة البقرة 

ملت الصيغة عىل الندب وكذا قوله تعاىل ) وإذا عىل عدم وجوبه لؽيعه عليه السبلم من غَت إشهاد فح
فاإلصباع  81) فإذا قضيت الصبلة فانتشروا ( سورة اعبمعة  3حللتم فاصطادوا ( سورة اؼبائدة 

 منعقد عىل عدم جوب االصطياد عند اإلحبلل وعىل عدم االنتشار عند قضاء الصبلة واهلل أعلم
 هل األمر يقتضي التكرار 

 
التكرار عىل الصحيح إال إذا دل عليه دليل ( أقول ؼبا فرغ من رسم األمر وتقسيمه قال ) وال يقتضي 

إىل وجوب وندب وإباحة شرع يف بيان ما يتعلق به األمر هل هبب تكراره أم ىبرج اؼبأمور به منه 
 إال إذا دل دليل عىل تكراره -مثبل  -دبرة واحدة فذهب الشيخ إىل عدم التكرار كاغبج 

عليه السبلم كان يبعث سعاته كل سنة وذهب آخرون إىل تكراره منهم أبو إسحاق  كالزكاة فإنه
 األسفرايؼٍت

وفيه قول ثالث وهو التوقف ألن األمر مشًتك بُت أن يكون للتكرار أوال حىت يبؼنه الشارع أو 
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بوقت  اإلصباع وؽبذه األقوال قال ال يقتضي التكرار عىل األصح وهذا اػببلف يف اؼبطلق وأما اؼبقيد
وكذا الصوم لرؤية هبلل رمضان  71كقوله تعاىل ) أقم الصبلة لدلوك الشمس ( سورة اإلسراء 

 فإنه يقتضي التكرار واهلل أعلم
 هل األمر يقتضي الفور أو ال

قال ) وال يقتضي الفور ألن الفرض منه إهباد الفعل من غَت اختصاص بالزمان األول دون الزمان 
ن بيان األمر اؼبطلق وبُت أنه ال يقتضي التكرار عىل األصح شرع يف بيان أنه ال الثاين ( أقول ؼبا فرغ م 

ألن مقتىض األمر إهباد الفعل ولو مرة واحدة من غَت اختصاص بالزمان  -أيضا  -يقتضي الفور 
 األول دون الثاين بل يف أي زمان وجد فيه أجزأ

فية وذكروا وجوها كثَتة تدل عىل الفورية وذهب أبو إسحاق اإلسفرايؼٍت إىل الفورية وبه قالت اغبن
ال يليق إيرادها يف هذا اؼبختصر وأجيب عن صبيعها واغبمد هلل وهذا يف األمر اؼبطلق فأما األمر 

اؼبقيد بوقت أو سبب فبل يقتضي الفور بل هبوز التأخَت كالصبلة إذا أخرت إىل آخر الوقت وقضاء 
 الصوم إذا فات واهلل أعلم

 ر إال بهما ال يتم األم 

 
قال ) واألمر بإهباد الفعل أمر به ودبا ال يتم الفعل إال به كاألمر بالصبلة أمر بالطهارة اؼبؤدية إليها ( 

أقول ؼبا فرغ من تقسيم األمر وما يقتضيه من عدم التكرار والفور شرع يف بيان ما ال يتم األمر إال 
ً  -به فهو أيضا أمر كالصبلة  ال شك أهنا ال تصح من غَت طهارة وهذا من قول فإنا أمرنا بها و -مثبل
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الفقهاء ما يتوقف عليه الواجب فهو واجب كاألمر بالصبلة أمر بالطهارة إذ ال تصح إال بها وكذا كل 
 واجب تتوقف صحته عىل غَته

وؽبذا نظَت يف اغبسيات كأمر السيد عبده برفع سقف أو صعود إىل سطح فبل بد للعبد من أن يهيئ شؼئا 
دار أو مرقاة وغَتنبا لؼتوصل إىل امؾثال األمر فكأنه ؼبا أمره بالصعود واالرتفاع أمره دبا من ج

 يتوصل به إليها فلما كان هذا معلوم يف اغبسيات كان مثله يف الشرعيات واهلل أعلم
 حكم من فعل اؼبأمور به

 إىل أن اؼبكلف إذا أ ى دبا يشَت -رضبه اهلل  -قال ) وإذا فعل خرج اؼبأمور عن العهدة ( أقول إن الشيخ 
 -أمر به خرج عن العهدة وهي سقوطه عنه لكن يف اؼبسألة خبلف بُت األصوليُت وبُت الفقهاء 

فذهب األصوليون إىل أن غاية العبادة امؾثال األمر وقال الفقهاء غايتها سقوطها وتظهر فائدة 
 اػببلف يف من ظن الطهارة وصىل ثم بان ؿبدثا صحت

ألصوليُت المؾثال األمر خبلفا للفقهاء ألن غايتها سقوطها ولم تسقط عنه وكذا لو ظن صبلته عند ا
 القبلة فظهر خبلفها واهلل أعلم

 من ال يدخل يف األمر
كلف شرع  قال ) وما ال يدخل يف األمر النائم والساهي والصبي واؼبجنون ( أقول ؼبا بُت أن األمر للم

 يف بيان ما خرج عن اػبطاب كالنائم
الساهي ألن شرط اػبطاب الفهم وهو مفقود فيهما فإن قيل فإنه عليه السبلم شرع سجود السهو و

 للساهي و أوجب عىل النائم ما أتلفه حال النوم فهذا دليل عىل أهنما داخبلن يف اػبطاب
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ً بتدارك ما فاهتما عند الغف لة وأما قلنا لم يكونا داخلُت الرتفاع القلم عنهما فإذا زال ما بهما أمرا
الصبي واؼبجنون لم يدخبل لظاهر قوله عليه السبلم ) رفع القلم عن ثبلثة ( فعد النائم والصبي 

 واؼبجنون واهلل أعلم
 الكفار ـباطبون بفروع الشريعة

حكاية عن  -قال ) والكفار ـباطبون بفروع الشرائع ودبا ال تصح إال به وهو اإلسبلم لقوله تعاىل 
ك من اؼبصلُت ( ( أقول ؼبا فرغ من بيان اؼبجمع عىل خروجهم شرع فيما ) قالوا لم ن -الكفار 

نيفة إىل عدم خطابهم بفروع الشرائع واحتج  -اختلف األصوليون فيهم وهم الكفار  فذهب أبو ح
بأنه لو كانوا ـباطبُت بها فبل ىبلو أن يكون قبل اإلسبلم أو بعده فإن قلتم قبله فهو ؿبال لعدم صحة 

الكافر وإن قلتم بعده فكذلك إلصباع العلماء أن ال يؤمر الكافر بعد اإلسبلم دبا فاته يف العبادات من 
 حالة الكفر وال يؤاخذ بارتكاب ما فعله من اؼبحرمات

وذهب آخرون إىل أهنم ـباطبون باؼبنهيات دون العبادات واحتجوا بأن الكافر يتصور منه االنتهاء 
عبادات فعلم أهنم لم يكونوا ـباطبُت بها وذهب الشافعي إىل عن اؼبنهيات يف حالة الكفر خببلف ال

اهنم ـباطبون باألوامر والنواهي واحتج بان اػبطاب متعلق بكل بالغ عاقل ونبا موجودان يف الكافر 
 فهم

ـباطبون بها لكن ال تصح إال باإلسبلم كالصبلة فإن اؼبؤمن ـباطب بها لكن كما سبق ال بد من 
وكذا الكافر أمره بالعبادة أمر باإلسبلم ألنه من  -كما سبق  -أمر بالطهارة الطهارة فاألمر بها 

) ما  -حكاية عن جواب سؤاؽبم  -لوازمها إذ ال تصح إال به وقد جاء ما يؤيد هذا وهو قوله تعاىل 
سلككم يف سقر قالوا لم نك من اؼبصلُت ولم نك نطعم اؼبسكُت وكنا لبوض مع اػبائضُت ( فهذا 
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تضعيف العذاب بًتك اؼبأمورات وهي الصبلة والزكاة وارتكاب اؼبنهيات وهي اػبوض مع دليل عىل 
ً عىل عذاب الكفر وعىل األول إمبا يكونوا معذبُت  اػبائضُت فيما هنوا عنه وإمبا يكون عذابا زائدا

 واهلل أعلم -فقط  -عىل الكفر 
 هل اآلمر بالشيء هني عن ضده

 
ه ( أقول ؼبا فرغ من بيان من يتعلق به اػبطاب ومن ال يتعلق به شرع قال ) واألمر بالشيء هني عن ضد

يف حقيقته فقال األمر بالشيء هني عن ضده كما إذا قدر عىل كلمة حق لتخليص مظلوم فهو مأمور 
ً بهما فهو منهي عن ضدنبا وهو الًتك لكلمة اغبق وزبليص اؼبظلوم ومثله يف  بهما وإذا كان مأمورا

 مر بالقيام فهو منهي عن أضداده وهو القعود واإلتكاء واهلل أعلماغبسيات كما لو أ
 النهي أمر بضده وتعريف النهي

قال ) والنهي أمر بضده وهو استدعاء الًتك بالقول فبن هو دونه عىل سؽيل الوجوب ( أقول ؼبا فرغ 
استدعاء الًتك إىل من رظبي البابُت ونبا الكبلم و األمر شرع يف الباب الثالث وهو النهي فرظبه بأنه 

آخره ألنه يقابل األمر ألنه ؼبا رسم األمر بأنه استدعاء الفعل رسم النهي بأنه استدعاء الًتك ألن 
كل واحد منهما استدعاء لؤلمر بالفعل أو لًتكه وقوله بالقول لتخرج اإلشارة ألهنا لم تكن بالقول 

ً عىل  سؽيل الوجوب وذلك كما أن العبد إذا وقوله عىل سؽيل الوجوب ليخرج التضرع فإنه لؼس أمرا
سأل سيده أن ال يكلفه غَت طاقته وأن ال يفؾنه عند موته وما أشبه ذلك فبل يقال ؽبذا هني وال عىل سؽيل 

 الوجوب
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 النهي يدل عىل فساد اؼبنهي عنه
يشَت إىل أن النهي عن الشيء  -رضبه اهلل  -قال ) ويدل عىل فساد اؼبنهي عنه ( أقول إن الشيخ 

يقتضي فساده ألن الشارع ناه عن اؼبفاسد آمر باؼبصاحل كالنهي عن الصبلة مع النجاسة أو لغَت القبلة 
والؽيع دبا يف أرحام اإلناث وحبل اغببلة وهو ولد الولد فالنهي عن هذه األشياء يدل عىل فسادها واهلل 

 أعلم
 معاين صيغة إفعل وصيغة ال تفعل

ها اإلباحة أو التهديد أو الؾسوية أو التكوين ( أقول يشَت إىل صيغ قال ) وترد صيغة األمر واؼبراد ب
 3أحدها لئلباحة كقوله تعاىل ) وإذا حللتم فاصطادوا ( سورة اؼبائدة  -أمر تأيت ولم تكن للوجوب 

ػتم ( سورة فصلت   01والثانية للتهديد كقوله تعاىل ) اعملوا ما ش

 
والرابعة للتكوين كقوله تعاىل  81أو ال تصربوا ( سورة الطور والثالثة للؾسوية كقوله تعاىل ) اصربوا 

ً ( سورة األنؽياء  16) كونوا قردة ( سورة البقرة  رضبه  -انتىه كبلم الشيخ  19و ) يا نار كوين بردا
 ولم يذكر -اهلل 

و  821للنهي صيغا أقول تأيت صيغة لثمان معان للتحريم كبو ) ال تأكلوا الربا ( سورة آل عمران 
 الكراهة كقوله عليه السبلم ال تفعلي هذا أي ؼبا هناها عن اؼبشمس

نيك ( سورة اغبجر  ولؽيان العافية كقوله تعاىل ) وال ربسنب  11وللتحقَت كقوله تعاىل ) وال سبدن عي
ً ( سورة إبراهيم  ولليأس كقوله  311وللدعاء كقوله تعاىل ) ال تؤاخذنا ( سورة البقرة  03اهلل غافبل
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ولئلرشاد كقوله تعاىل ) ال تسألوا عن أشياء ( سورة اؼبائدة  7) ال تعتذروا ( سورة التحريم  تعاىل
 واهلل أعلم 827وللؾسلية كقوله تعاىل ) وال ربزن عليهم ( سورة النحل  818

 تعريف العام
ً بالعطايا و عممت صبي  ً وعمرا ً من قولك عممت زيدا ع قال ) وأما العام فهو ما عم شيئُت فصاعدا

ً لكثرة  الناس بالعطايا ( أقول ؼبا فرغ من بيان الباب الثالث شرع يف الرابع وهو العام وإمبا ظبي عاما
 ً األفراد الذي يدل عليها وؽبذا يقال عم اعبراد الببلد أي كثر فيها وقوله ما عم شيئُت فصاعدا

ً  -لتخرج أظباء العدد كاػبمسة والعشرة  وإن دال عىل أفراد لكن  فبل تسمي عاما الكبصارنبا -مثبل
ً عليها وكذا العشرة وكبونبا من األعداد فبانت أهنا لؼست  منحصرة فإن اػبمسة ال تؾناول شؼئا زائدا

ً بالعطايا و صبيع الناس إذ ال حصر للناس واهلل  ً وعمرا من ألفاظ العموم خببلف قولك عممت زيدا
 أعلم

 صيغ العموم

 
باأللف والبلم واعبمع اؼبعرف بهما واألظباء اؼببهمة ك من  قال ) وألفاظه االسم الواحد اؼبعرف

فيمن يعقل و ما فيما ال يعقل و أي يف اعبميع و أين يف اؼبكان و مىت يف الزمان و ما يف االستفهام واعبزاء 
وغَته و ال يف النكرات كقولك ال رجل يف الدار ( أقول ؼبا فرغ من رسم العام شرع يف صيغة فذكر 

أحدها االسم الواحد اؼبعرف والثاين اعبمع اؼبعرف والثالث األظباء  -ثة ألفاظ من صيغه ثبل
ً إن شاء اهلل   -تعاىل  -اؼببهمة ثم قسم األظباء اؼببهمة إىل سبعة أقسام وسأوضحها واحدا واحدا
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ً من غَت ذكر اػببلف فيها وباهلل اؼبستعان أما االسم الواحد كقولك الرجل  من غَت تطويل تسهيبل
 ضل من اؼبرأة و الدينار خَت منأف

نس الرجال والدنانَت ال بعض أفرادنبا وأما اعبمع  الدرهم فهما من ألفاظ العموم ألن اؼبراد بها ج
وكذا قوله  6اؼبعرف كقولك الرجال و والفقهاء ومنه قوله تعاىل ) فاقتلوا اؼبشركُت ( سورة التوبة 

ف اؼبشركون و الذين من العموم لصحة  22اؼبائدة  تعاىل ) إمبا جزاء الذين وباربون اهلل ( سورة
 استؿناء اعبمع اؼبنكر منه كقولك اقتلوا اؼبشركُت إال مشركي أهل الكتاب

وجاءين الرجال إال رجاال والفقهاء إال فقهاء فعلم أن اؼبعرف أعم من اعبمع اؼبنكر وأما األظباء 
فله درهم فعمت كل عاقل دخل  من وزبتص دبن يعقل كقولك من دخل داري -اؼببهمة فمنها 

ً أو أنث  إلطبلق اللفظ عليهم ومنها ما و أي فهما يعمان من يعقل ومن ال  ً ذكرا ً أو عبدا سواء كان حرا
 يعقل تقول ال

 
يكون عاما فيمن يعقل ومن ال يعقل كالعؽيد واإلماء واؼبباع واألشبان وكذا  أملك ما يف يد زيد شؼئا ف

عؽيدي فهو حر عم اعبميع فأيهم جاء عتق و أي األشياء أردت أعطؼتك إذا قلت أي عبد جاءين من 
كان عاما يف صبيع ما يبلك ومنها أين فهي تفيد العموم تقول أين كنت كنت معك فعم كل مكان كان 

فيه وال يتعُت مكان دون مكان ومنها مىت فهي تفيد العموم يف الزمان كما إذا قلت مىت جئؾٍت أكرمتك 
ه اإلتيان يف وقت من األوقات بل عم حىت يف أي وقت جاء تعُت اإلكرام ومنها ما فهي فبل يتعُت علي

ما تصنع فيقول اؼبخاطب أصنع شؼئا ف ما  -تفيد العموم يف االستفهام واػبرب واعبزاء والنفي تقول 
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 األوىل عام يف
ءك من أحد فهي عام يف االستفهام والثانية عام يف األخبار ويف اعبزاء ما تصنع أصنع ويف النفي ما جا

ال رجل يف الدار و  -رضبه اهلل تعاىل  -ال فإهنا تفيد العموم يف النكرات كما مثل الشيخ  -النفي ومنها 
نس الرجال واهلل أعلم  ال أحد يف اؼبسجد فأفاد أنه لم يكن فيها أحد من ج

 العموم من صفات األلفاظ والفعل ال عموم له
فبل هبوز دعوى العموم يف األفعال وما هبري ؾبراها ( أقول يشَت إىل قال ) والعموم من صفات النطق 

أن العموم ال يكون إال يف اؼبلفوظ فبل يؤخذ من األفعال كما يقال إنه عليه السبلم صبع يف السفر بُت 
 صبلتُت فبل يؤخذ من

ً فعلم أن الفعل ال يفيد الع  ً وقد يكون قصَتا موم بل البد فعله العموم ألن السفر قد يكون طويبل
 من النطق

وكذا ما هبري ؾبرى األفعال كالقضايا فإهنا ال تدل عىل العموم بل ال بد من تقؼيده كما ورد أنه عليه 
وكذا قىض بشاهد  -فقط  -السبلم قىض بالشفعة للجار فبل وبمل عىل العموم إمبا هي للشريك 

  أعلمويبُت فبل وبمل عىل العموم ألنه يف بعض األشياء دون بعض واهلل
 اؼبراد باػباص والتخصيص

 
يان الباب الرابع وهو  قال ) واػباص يقابل العام والتخصيص سبؼيز بعض اعبملة ( أقول ؼبا فرغ من ب
العام أخذ فيما يقابله وهو اػباص وؽبذا لم يرظبه بل اختصر عىل رسم العام ألنه يقابله فإذا قيل يف 
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ً قيل يف ً أو ماال يقتضي رسم العام هو ما عم شيئُت فصاعدا  رسم اػباص هو ماال يعم شيئُت فصاعدا
 استغراق اعبنس فإن العام يقتضيه

وقوله والتخصيص سبؼيز بعض اعبملة يشَت إىل حقيقة التخصيص وهو إخراج شيء قد دخل يف 
فهذا عام فخرج منه اؼبعاهدون إذ ال هبوز  6اعبملة كقوله تعاىل ) فاقتلوا اؼبشركُت ( سورة التوبة 

فهو عام ثم خرج منه  816تلهم وكذا قوله تعاىل ) فمن شهد منكم الشهر فليصمه ( سورة البقرة ق
اؼبريض واؼبسافر إذ ال هبب عليهما الصوم برؤيته وكذا إخراج بعض الؽيوع عن بعض ألنه عليه 

 السبلم هن  عن بيع
ً ألجل عله الربا ثم رخص يف العرايا وهي بيع الرطب يف  رؤوس النخل بالتمر عىل الرطب فكان عاما

 وجه األرض فهذا إخراج شيء معُت يف صبلة عامة واهلل أعلم
 أقسام اؼبخصص وأنواع اؼبتصل

قال ) وهو ينقسم إىل متصل ومنفصل فاؼبتصل االستؿناء والشرط والتقؼيد بالصفة ( أقول ؼبا فرغ 
ً  -إىل ثبلث  من تعريف اػباص أخذ يف تقسيمه إىل منفصل ومتصل ثم بدأ باؼبتصل وقسمه إصباال

ً ف زيد خص باالستؿناء من عموم اإلكرام الثاين  - - األول االستؿناء كقولك اكرم الفقهاء إال زيدا
الشرط كقولك اكرم الفقهاء إذا جاءوك فخص إكرامهم بالشرط وهو اؼبجيء الثالث التقؼيد 

م بصفة وهي اغبفظ تعاىل فخص إكرامه -بالصفة كقولك أكرم الفقهاء اغبافظُت لكتاب اهلل 
 واهلل أعلم -تعاىل  -لكتاب اهلل 

 تعريف االستؿناء وبيان بعض شروطه اؼبخصص اؼبتصل األول االستؿناء
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قال ) واالستؿناء إخراج ما لواله لدخل يف العام وإمبا يصح بشرط أن يبىق من اؼبستؿٌت منه شيء ومن 
ً بالكبلم ( أقول ؼبا ذكر أقسام ا ؼبخصص اؼبتصل إصباال شرع يف بياهنا فرسم شرطه أن يكون متصبل

االستؿناء ب إخراج ما لواله لدخل يف العام كقولك له علي طبسة إال ثبلثة فلوال االستؿناء لوجبت 
 اػبمسة

ً للمستؿٌت منه كما لو قال له علي  -ثم ذكر لصحة االستؿناء شرطُت  أحدنبا انه ال يكون مستغرقا
ً لكن اختلفوا يف نفس االستؿناء هل يشًتط أن طبسة إال طبسة فهو ؿبال ألنه نف  ي ما أثبت أوال

يكون أقل من نصف اؼبستؿٌت منه أو أكثر فذهب اعبمهور إىل انه ال فرق بل لو قال له علي عشرة إال 
ً صح ولزمه تسعة وكذا لو قال إال تسعة لزمه واحد وذهبت اغبنابلة إىل أنه ال بد من الزيادة عىل  واحدا

 له علي عشرة إال ستةالنصف كقولك 
 ً وذهب القاضي أبو بكر إىل النقص كقولك إال أربعة والشرط الثاين أن يكون االستؿناء متصبل

باؼبستؿٌت منه ألنه جزء من اؼبستؿٌت منه ونقل جواز االنفصال منه عن ابن عباس حىت لو قال له علي 
 عشرة ثم

بل غلطوا الناقل عن ابن عباس ذلك لقوة قال بعد ساعة أو أكثر إال كذا صح واعبمهور عىل خبلفه 
 علمه باللغة وغَتها ألنه يلزم عدم انعقاد يبُت واستقرار إقرار

 عبواز االستؿناء فيما بعد واهلل أعلم
نس وغَته  جواز تقديم اؼبستؿٌت عىل اؼبستؿٌت منه وجواز االستؿناء من اعب

نس وغَته ( أقول ؼبا فرغ من  قال ) وهبوز تقديم االستؿناء عىل اؼبستؿٌت منه وهبوز االستؿناء من اعب
 رسم االستؿناء وشروطه شرع فيما هبوز فيه من تقديم



                    هرات عىل حل ألفاظ الورقاتاألقبم الزا
 مكؾبة مشكاة اإلسبلمية

 

Australian Islamic Library – www.australianislamiclibrary.org 

ً أحد ومنه قول الكميت   -اؼبستؿٌت منه كقولك ما قام إال زيدا
 ومايل إال آل أضبد شيعة

نس االستؿناء منه كقولك له عليوكذا فيما هبوز االستؿناء من غَت   اعب

 
مائه درهم إال ثوابه ومنعه آخرون وقالوا ال يستحسن أن يقال رأيت الناس إال ضبارا إذ اغبمار لم 

يكن من الناس واحتج القائلون جبوازه بقوله تعاىل ) فسجد اؼببلئكة كلهم أصبعون إال إبلؼس ( سورة 
 61ه تعاىل ) إال إبلؼس كان من اعبن ( سورة الكهف ولم يكن من اؼببلئكة بدليل قول 21اغبجر 

 واهلل أعلم
 اؼبخصص اؼبتصل الثاين الشرط

قال ) والشرط هبوز أن يتقدم عىل اؼبشروط ( أقول ؼبا فرغ من االستؿناء الذي هو أحد أقسام اػباص 
كن يف اؼبتصل شرع يف القسم الثاين وهو الشرط فذكر جواز تقديبه عىل اؼبشروط فهو كما قال ل 

الشرط اللفظي كما لو قال أنت طالق إذا دخلت الدار أو إذا دخلت الدار فأنت طالق إذ ال فرق 
بؼنهما وكذا إذا قال لعبده أنت حر إن دخلت الدار أو إن دخلت الدار فأنت حر فهذا هبوز تقديم 

وقت واهلل الشرط وتأخَته خببلف الشرط الوجودي إذ ال هبوز تأخَته كالطهارة للصبلة ودخول ال 
 أعلم

 اؼبخصص اؼبتصل الثالث الصفة
قال ) واؼبقيد بالصفة وبمل عليه اؼبطلق كالرقبة قيدت باإليبان يف بعض اؼبواضع وأطلقت يف 
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البعض فيحمل اؼبطلق عىل اؼبقيد ( أقول ؼبا فرغ من الشرط الذي هو القسم الثاين من أقسام اػباص 
الصفة ألن اللفظ إذا ورد مطلقا من غَت تقؼيد ثم ورد اؼبتصل شرع يف الثالث وهو اػباص اؼبقيد ب

ً ضبل اؼبطلق عىل اؼبقيد سواء كانا يف حكم واحد كتحرير الرقبة يف القتل فقيدت يف بعض  مقيدا
اؼبواضع دون بعض فحمل اؼبطلق عىل اؼبقيد وإما إذا كان اللفظ اؼبطلق واؼبقيد يف حكمُت كالقتل 

هار مطلقة ويف القتل مقيدة باإليبان فذهب الشافعي إىل وجوب والظهار فإن الرقبة وردت يف الظ
 اغبمل احؾياطا للخروج عن العهدة يقؼنا

وذهب أبو حنيفة وآخرون إىل عدم اغبمل ألن كل واحد من اغبكمُت مغاير لآلخر فبل هبب ضبل 
 أحدنبا عىل اآلخر واهلل أعلم

 زبصيص الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة

 
صيص الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة ( أقول ؼبا فرغ من بيان اػباص اؼبتصل قال ) هبوز زب 

وتقسيمه شرع يف بيان اػباص اؼبنفصل ألن العام اؼبخصص قد يكون بدليل قطعي كالكتاب 
 والسنة اؼبتواترة واإلصباع أو بدليل ظٍت كالقياس والسنة اليت لؼست متواترة

لسنة وزاد غَته اإلصباع فإنه ىبصص الكتاب ألنه قطعي ثم ذكر جواز زبصيص الكتاب بالكتاب وبا
 يلحق بهما

فتخصيص الكتاب بالكتاب كقوله تعاىل ) واؼبطلقات يًتبصن بأنفسهن ثبلثة قروء ( سورة البقرة 
 0فهذا عام خصصه قوله تعاىل ) وأوالت األضبال أجهلن أن يضعن ضبلهن ( سورة الطبلق  331
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نساء  وكذا قوله تعاىل ) فأنكحوا ما نساء ( سورة ال خصصه قوله تعاىل ) حرمت  2طاب لكم من ال
نساء  وزبصيص الكتاب بالسنة كقوله تعاىل ) يوصيكم اهلل يف  32عليكم أمهاتكم ( سورة ال

نساء   خصصه قوله عليه السبلم القاتل ال يرث 88أوالدكم ( سورة ال
عاىل ) والذين يرمون أزواجهم ( سورة و كبن ال األنؽياء ال نورث وزبصيص الكتاب باإلصباع كقوله ت

 عام يف اغبر والعبد خصصه اإلصباع أن العبد ال يضرب شبانُت بل أربعُت واهلل أعلم 1النور 
 زبصيص السنة بالكتاب وزبصيص السنة بالسنة وزبصيص الكتاب والسنة بالقياس

عليه  -تعاىل وقول رسوله  قال ) والسنة بالكتاب والسنة بالسنة والنطق بالقياس ونعٍت بالنطق قوله
إىل أنه كما جاز زبصيص الكتاب بالكتاب والسنة جاز  -رضبه اهلل  -( أقول يشَت الشيخ  -السبلم 

زبصيص السنة بالكتاب كقوله عليه السبلم ) ال يقبل اهلل صبلة من أحدث حىت يتوضأ ( خصها قوله 
نتم مرىض أو عىل سفر ( سورة اؼبائدة  قوله ) فؾيمموا ( وزبصيص السنة بالسنة إىل  1تعاىل ) وإن ك

ً عن بيع الرطب ثم رخص يف بيع العرايا فخص عليه السبلم مسألة العرايا  كنهيه عليه السبلم أوال
ً وزبصيص النطق بالقياس ثم فسر النطق بالكتاب والسنة فهذه مسألة قد  من عموم هنيه أوال

 
قياس أم ال فذهب أبو حنيفة وعؼىس بن أبان اختلف فيها وهي هل هبوز زبصيص الكتاب والسنة بال

 والكرخي إىل عدم
اعبواز ألن دليلهما قطعي والقياس ظٍت فبل ىبصصهما إال إذا خصا بقطعي مثلهما وذهب صبهور 

 الشافعية إىل جواز زبصيصهما بالقياس ألن القياس
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ً اختصاصهما بالقياس فيه ع مل بالدليلُت والعموم دليبلن فوجب ضبل األعم عىل األخص وأيضا
 وهو أوىل من إلغاء أحدنبا وهو القياس واهلل أعلم

 تعريف اؼبجمل والؽيان
قال ) واؼبجمل ما يفتقر إىل الؽيان والؽيان إخراج الشيء من حيز اإلشكال إىل حيز التجلي ( أقول ؼبا 

جمل فرغ من بيان باب اػباص شرع يف الباب السادس وهو اؼبجمل ثم عرفه تعريفا حسنا ألن اؼب
 يف اصطبلح الفقهاء كل لفظ ال

ألن  331يعلم اؼبراد منه عند إطبلقه بل يتوقف عىل الؽيان كقوله تعاىل ) ثبلثة قروء ( سورة البقرة 
نته الشافعية بالطهر  القرء لفظ ؾبمل وبتمل الطهر و اغبيض فبي

نته اغبنفية باغبيض وكذا قوله تعاىل ) أن تذحبوا بقرة ( سورة البقرة  نس  17وبي فهذا اللفظ ؾبمل عب
كال إىل اعبلي فبؼنها تعاىل  نس بقرة معؼنة تفتقر إىل لفظ آخر ىبرجها من حيز اإلش البقر واؼبراد من اعب

فذهبت اؼبالكية إىل أنه لؼس دبجمل  1واختلفوا يف قوله تعاىل ) وامسحوا برؤوسكم ( سورة اؼبائدة 
 ألن الباء لئللصاق فوجب اؼبسح

عبميعه فوجب مسح اعبميع وذهب اعبمهور إىل إصباله الحتمال أن تكون بالرأس والرأس اسم 
 الباء للؾبعيض فبؼنه عليه السبلم دبسح بعض رأسه واهلل أعلم

 اؼبراد باؼببُت
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ً وقيل ما تأويله تيزيله وهو مشتق من اؼبنصة اليت ذبىل  قال ) واؼببُت هو النص ال وبتمل إال معٌت واحدا
سي أقول ؼبا فرغ من اؼبجمل شرع يف بيان اؼببُت وهو الباب السابع فرظبه عليها العروس وهو الكر

ً وهو الذي ال يتطرق إليه احتمال آخر وذلك النص اؼببُت  بأنه النص الذي ال وبتمل إال معٌت واحدا
فهذا لفظ ال وبتمل  19كقوله تعاىل ) إهنا بقرة صفراء فاقع لوهنا ( سورة البقرة  -إما من كتاب أو سنة 

 غَته وكذا قوله عليه السبلم ) فيما سقت السماء العشر ( فإنه مبُت لقوله تعاىل
يف الصلوات واغبج مبؼنة  -عليه السبلم  -وكذا أفعاله  808) وآتوا حقه يوم حصاده ( سورة األنعام 

عمران  ولقوله ) وهلل عىل الناس حج الؽيت ( سورة آل 02لقوله تعاىل و ) أقيموا الصبلة ( سورة البقرة 
 -بفتح الياء  -فإنه عليه السبلم بؼنهما تبيؼنا ال وبتمل الزيادة وال النقصان وؽبذا رسم اؼببُت  97

ً وأشار إىل أن بعض العلماء رسم النص دبا تأويله تيزيلة وهو  بالنص الذي ال وبتمل إال معٌت واحدا
ىل عليها العروس يشَت إىل أن قريب فبا ذكره الشيخ واهلل أعلم وقوله وهو مشتق من اؼبنصة اليت ذب 

النص يف إيضاحه يشبه العروس اعبالسة عىل مرتفع ال زبىف عىل أحد وال وبتمل أن تكون غَتها هي 
ً لكن يف قوله نظر إذ جعل النص مشتقا من  فكذلك النص يف ظهوره الذي ال وبتمل إال معٌت واحدا

 فاشتقاقها منه ال بالعكس واهلل أعلم  اؼبنصة وال شك أن اؼبنصة مفعلة ألهنا اسم آله وهو مصدر

 
 تعريف الظاهر

 ً ىم ظاهرا قال ) والظاهر ما وبتمل أمرين أحدنبا أظهر من اآلخر ويؤل الظاهر بالدليل ويس
والعموم قد تقدم شرحه ( أقول ؼبا فرغ من بيان اؼببُت شرع يف بيان الظاهر وهو الباب الثامن يشَت 
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ً ثم أشار إىل أن الظاهر قد يف هذا الباب إىل أن النص إذا  ىم ظاهرا ً فالراجح منها يس ورد وبتمل أمورا
ً كقوله تعاىل ) والسماء بنؼناها بأيد ( سورة الذاريات  ال وبمل عىل ظاهره بل إذا أول صار ظاهرا

نيت بأيد متعددة ن ألهنا صبع يد وهو ؿبال يف حقه تعاىل فأولت بالقوة فصار النص  07 فالظاهر أهنا ب
 ً فهذا  838بالتأويل وكذا قوله تعاىل ) وال تأكلوا فبا لم يذكر اسم اهلل عليه ( سورة األنعام  ظاهرا

 ظاهر يف ربريم مًتوك الؽسملة فأول بذكر الشريك وهو إذا ذبح لغَت اهلل
فظهر النص بالتأويل وقوله والعموم قد تقدم شرحه يشَت إىل أن دالئل العموم من باب الظاهر 

كبل  م عىل العموم فبل حاجة إلعادته واهلل أعلموقد تقدم ال
 ـبتصة به إن دل عىل ذلك دليل -عليه السبلم  -أفعال الرسول 

قال ) واألفعال فعل صاحب الشرع فبل ىبلو أن تكون عىل وجه القربة أو الطاعة فإن دل دليل عىل 
 اختصاصه به ضبل عليه (

وهو الباب التاسع وأراد بهذا  -عليه السبلم  -أقول ؼبا فرغ من بيان الظاهر شرع يف بيان أفعاله 
الباب بيان أحكام أفعاله وانقسامها إىل أهنا تارة تكون خاصة به كالوصال يف الصيام ونكاحه من غَت 
ويل وغَت ذلك واختلفوا يف األفعال اليت لم زبتص به بل هي تشريع ألمته عىل ثبلثة أقوال _ منهم من 

إن شاء  -له عىل الندب ومنهم جعله عىل اإلباحة عىل ما يأيت إيضاحه جعله عىل الوجوب ومنهم من جع
 اهلل تعاىل

 إذا لم يدل دليل عىل أن فعله عليه السبلم خاص به فعىل ماذا وبمل 
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قال ) وإن لم يدل لم ىبتص به ألنه تعاىل قال ) لقد كان لكم يف رسول اهلل أسوة حسنة ( فيحمل عىل 
منهم من قال وبمل عىل الندب ومنهم من قال يتوقف فيه وإن كان عىل الوجوب عند بعض أصحابنا و

فذهب  -غَت القربة والطاعة فيحمل عىل اإلباحة ( أقول هذا شروع يف تقسيم أفعاله عليه السبلم 
قوم إىل أن أفعاله عليه السبلم ربمل عىل الوجوب منهم أبو سعيد االصطخري وأبو العباس بن سريج 

 وأبو علي بن خَتان
نتم رببون اهلل فاتبعوين ( سورة آل عمران  فدل عىل أن ؿبؽته  28واحتجزوا بقوله تعاىل ) قل إن ك

وكذا قوله تعاىل ) وما آتاكم الرسول فخذوه ( سورة  -عليه السبلم  -تعاىل مستلزمة ؼبتابعة رسوله 
ً  -وفعله عليه السبلم من صبلة ما أ ى به فدل  7اغبشر  فعاله واجب وما ذكر عىل أن األخذ بأ -أيضا
دالة عىل الوجوب فيه نظر  38من قوله تعاىل ) لقد كان لكم ( سورة األحزاب  -رضبه اهلل  -الشيخ 

 عىل ما يأيت وذهب الشافعي إىل أنه وبمل عىل الندب ألن قوله تعاىل ) لقد كان
ً وق ً واألصل لكم يف رسول اهلل أسوة حسنة ( ألن األسوة اغبسنة يف أفعاله قد يكون واجبا د يكون ندبا

عدم الوجوب فحمل عىل الندب حىت يدل دليل عىل الوجوب وذهب أبو بكر الصَتيف وأبو حامد 
 الغزايل واإلمام الرازي إىل

التوقف ألن أفعاله تدل عىل الوجوب تارة وعىل الندب تارة وعىل اإلباحة تارة فتعُت التوقف ليدل 
فإن  -ن أفعاله عليه السبلم ال زبلو أن زبتص به أو ال دليل عىل أحدهم وغاية ما يف هذا الباب أ

فإن  -أن تكون عىل وجه الطاعة أو ال  -اختصت به كالوصال فبل حبث فيه وإن لم زبتص به فبل ىبلو 
 -كانت عىل وجه الطاعة نظر 

إن دل دليل عىل وجوبه ضبل عليه كغسله من التقاء اػبتانُت وزيادة الركوع يف صبلة الكسوف دون 
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ً وغَت ذلك أما إذا لم تكن  سائر الصلوات وإن دل عىل الندب ضبل عليه كالسنة الراتبة والتهجد ليبل
 عىل وجه الطاعة فمباحة كنومه عليه السبلم وأكله واهلل أعلم

 إقرار الرسول }صىل اهلل عليه وسلم{ 

 
 إقرار الرسول }صىل اهلل عليه وسلم{

ل يف غَت ؾبلسه ويف وقته وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما قال ) وإقراره عىل الفعل كفعله وما فع
أخذ يف بيان ما يفعل بُت يديه ويف  -عليه السبلم  -فعل يف ؾبلسه ( أقول ؼبا فرغ من بيان أفعاله 

هو كفعله عليه السبلم إذ ال هبوز لصاحب الشريعة أن  -رضبه اهلل  -زمنه ولم ينكره فقال الشيخ 
ً عىل اػبطأ  ً عىل أكله يقر أحدا وؽبذا حكم حبل الضب مع عدم أكله منه عليه السبلم لكن ؼبا أقر خالدا

 من غَت إنكار علم
حله وكذا يقاس عىل ما فعل يف ؾبلسه ما لم يفعل يف ؾبلسه بل يف زمنه وبلغه ذلك ولم ينكر عليه 

 أعلم أبو بكر وعمر فلم ينكر عليهم واهلل eبعد رسول اهلل  -كقول الصحابة أفضل الناس 
نسخ لغة  تعريف ال

نسخ معناه اإلزالة يقال نسخت الشمس الظل أي أزالته وقيل معناه النقل من قوؽبم  قال ) وال
نسخ وهو  نسخت ما يف الكتاب أي نقلته ( أقول ؼبا فرغ من بيان أفعاله عليه السبلم شرع يف بيان ال

ً  الباب العاشر ويشَت إىل تعريفه يف اللغة وإىل حده عند الفقهاء إن  -وتقسيمه عىل ما سًتاه واضحا
نسخ يف اللغة اإلزالة والعدم يقال نسخت الريح آثار القوم أي أزالتها  -شاء اهلل تعاىل  أما أصل ال
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 وأعدمتها ونسخت الشمس الظل إذا أزالته وأعدمته
نسخ يف اللغة النقل يقال نسخت ما يف  وذهب أبو حنيفة والقفال وأبو اغبسُت البصري إىل أن ال
الكتاب أي نقلته وكذا يقال تناسخت اؼبواريث أي نقلت واحتج األولون أن النسخ حقيقة يف 

اإلزالة والعدم ؾباز يف النقل فحمله عىل اغبقيقة أوىل وكذا نسخ الكتاب لؼس هو نقل يف اغبقيقة بل 
كان آخر واهلل أعلم  إهباد مثله يف م

نسخ يف االصطبلح  تعريف ال
ً مع قال ) وحده اػبطاب الد ال عىل رفع اغبكم الثابت باػبطاب اؼبتقدم عىل وجه لواله لكان ثابتا

تراخيه عنه أقول ؼبا فرغ من تعريفه يف اللغة شرع يف تعريفه عند اصطبلح األصوليُت فاختار الشيخ 
 هذا اغبد وكذا القاضي أبو بكر فقوله وحده أي حد النسخ يف االصطبلح اػبطاب الدال عىل رفع 

 
نسخ ضد اغبكم ال ثابت باػبطاب اؼبتقدم وال شك أن لوال اػبطاب الثاين لكان العمل عىل األول ألن ال

ً عن العجز للقيام يف الصبلة  نسوخ وقوله الدال عىل رفع اغبكم الثابت احًتازا اغبكم السابق وهو اؼب
صوم بل إمبا أو باؼبرض عن الصوم فبل يقال ؽبذا العجز نسخا للقيام الثابت باغبكم اؼبتقدم وال لل 

هو سبب طرأ عىل اغبكم الثابت وقوله عىل وجه لواله لكان ثابتا أي لوال الثاين لكان األول ثابتا واهلل 
 أعلم

نسخ يف القرآن وبعض صوره  وجوه ال
نسخ إىل بدل وإىل غَت بدل وإىل  قال ) وهبوز نسخ الرسم وبقاء اغبكم ونسخ اغبكم وبقاء الرسم وال
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ً شرع يف بيان صور  ما هو أغلظ وما هو أخف نسخ لغة واصطبلحا منه ( أقول ؼبا فرغ من تعريف ال
نسخ أحدها نسخ الرسم من اؼبصحف فبل تتىل فيه مع بقاء حكمها مثل قوله تعاىل الشيخ  تتعلق بال

نسخت قراءة وكتابة مع بقاء حكمها وهو الرجم  والشيخة إذا زنيا فارصبونبا فكانت قراءة تقرى ف
نسخ اغبكم وبقاء الرسم مثل قوله تعاىل ) والذين يتوفون منكم ( إىل قوله ) إىل  الثانية العكس وهو

نسوخ بقوله تعاىل  301اغبول غَت إخراج ( البقرة اآلية  فهذه ثابتة يف اػبط والتبلوة مع أن حكمها م
فظهر أن هذه ناسخة لؤلوىل وإن كانت مقدمة يف الرسم  320) أربعة أشهر وعشرا ( البقرة اآلية 

 لكن هي مؤخرة يف الزوال ألن األحكام ثابتة للزوال ال للرسم
نسخ إىل غَت بدل  نسخ استقبال بيت اؼبقدس إىل استقبال الكعبة الرابعة ال نسخ إىل بدل ك الثالثة ال

نسخت  83مثل قوله تعاىل ) إذا ناجؼتم الرسول فقدموا بُت يدي قبواكم صدقة ( اؼبجادلة اآلية  ف
 من غَت بدل

ً ثم نسخ ذلك بأثقل منه وهو وجوب اػبامسة ا نسخ إىل ما هو أثقل مثل الكف عن قتال الكفار أوال ل
نسخ إىل ما هو أخف مثل أمره تعاىل إبراهيم بذبح ولده ثم نسخ بالفداء وكذا  قتاؽبم السادسة ال

 تكليف مسلم واحد بعشرة بآية اؼبائة للمائتُت واهلل أعلم
نسخ بُت الكتاب والسنة  مسائل ال

 
ل ) وهبوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب والسنة ونسخ اؼبتواتر باؼبتواتر ونسخ قا

 اآلحاد باآلحاد واؼبتواتر وال هبوز نسخ الكتاب بالسنة
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 ً نسخ لغة واصطبلحا نسخ دبثله أو دبا هو أقوى منه ( أقول ؼبا بُت ال واؼبتواتر باآلحاد ألن الشيء ي
الكتاب بالكتاب وال شك يف ذلك وال خبلف بؼنهم فيه وذلك كما  شرع يف تقسيمه فقال هبوز نسخ

سبق يف عدة الوفاة ألنه تعاىل أوجب عليها سنة ثم خففها إىل أربعة أشهر وعشرة ولم ىبالف يف ذلك إال 
 ً ً وال نقبل اليهود وقالوا يستحيل أن يكون آمرا ناهيا يف حكم واحد قلنا لؼس ذلك دبستحيل عقبل

نسها ألنه له الفعل  نسخ من آية أو ن اؼبطلق وبكم كيف يشاء ال يسأل عما يفعل وقد قال تعاىل ) ما ن
زوج األوالد باألخوات ثم نسخ  -عليه السبلم  -وال شك أن آدم  811نأت خبَت منها ( البقرة اآلية 

نسخ إذ -رضبه اهلل  -ذلك وأما نسخ الكتاب بالسنة فذهب الشيخ   إىل أهنا ال ت
نسخ ب أضعف منه وذهب األكثرون إىل جوازه كجلد الزاين بالكتاب فنسخ بالرجم القوي ال ي

ً وغَته ورصبت الصحابة بعده لئبل يقال كان ـبتصا به عليه  للمحصن ألنه عليه السبلم رجم ماعزا
نسخ -وهذا أيضا  -السبلم وأما نسخ السنة بالكتاب   ال شك فيه ألنه ؼبا كانت السنة ت

ل ذلك نسخ التوجه إىل الكعبة عن بيت اؼبقدس فإنه عليه السبلم صىل إليه دبثلها فبالكتاب أوىل مثا
ً فأمره اهلل  ً من سبعة عشر شهرا بالتوجه شطر اؼبسجد اغبرام وأما نسخ السنة بالسنة  -تعاىل  -كبوا

بالزيارة  -بعد ذلك  -وذلك مثل هنيه عليه السبلم عن زيارة القبور ثم أمرهم  -أيضا  -فجائز 
ألنه نسخ دبثله وإذا نسخ  -أيضا  -هنا تذكركم اآلخرة ( وأما نسخ اآلحاد باآلحاد فجائز وقال ) إ

 اآلحاد دبثله فبالتواتر أوىل
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وقوله ال هبوز نسخ  -إن شاء اهلل تعاىل  -وإمبا لم نتكلم يف اؼبتواتر واآلحاد ألن الكبلم يأيت يف بابهما 
كانت قطعية مثل الكتاب فحينئذ جازت أن تكون  الكتاب بالسنة فيه نظر ألن السنة إذا تواترت

يف رجم اؼبحصن وكذا قوله تعاىل ) كتب عليكم إذا حضر أحدكم  -سبق  -ناسخة للكتاب كما 
ً الوصية ( البقرة اآلية  نسختها السنة وجعلت الوصية سنة ال فرضا إن  811اؼبوت إن ترك خَتا ف

اد بالسنة الناسخة للكتاب السنة اؼبتواترة خببلف شاء أوىص من ماله وإن شاء ترك إذا ال حرج واؼبر
نسخان بآحاد السنة ألنه  آحاد السنة إذ لم تكن ناسخة ألن الكتاب قطعي وكذا السنة اؼبتواترة فبل ي

ً للقطعي واهلل أعلم  مظنون والظٍت ال يكون ناسخا
 تعارض النصوص

عامُت أو خاصُت أو أحدنبا عاما  قال ) فصل يف التعارض إذا تعارض نطقان فبل ىبلو إما أن يكونا
نسخ لغة  ً من وجه ( أقول ؼبا فرغ من بيان ال واآلخر خاصا أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا

نسخ ألن النطقُت من الكتاب أو السنة إذا  ً وتقسيماته شرع يف التعارض وهو من تتمة ال واصطبلحا
 أن يكونا عامُت أو خاصُت أوتعارضا أي كل منهما عرض لنظَته باؼبخالفة فبل ىبلو 

ً من وجه فهذه ستة أقسام يأيت الكبلم  ً من وجه وخاصا ً أو كل منهما عاما ً واآلخر خاصا أحدنبا عاما
ً إن شاء اهلل تعاىل  عليها مفصبل

 تعارض العامُت وتعارض اػباصُت
يخ فإن علم قال ) فإن كانا عامُت وأمكن اعبمع بؼنهما صبع وإال يتوقف فيهما إن لم يعلم التار

نسخ اؼبتقدم باؼبتأخر وكذلك إن كانا خاصُت ( أقول هذا شروع يف بيان القسمُت من  التأريخ في
األقسام الستة فالعامان إن أمكن اعبمع بؼنهما صبع ألنه أوىل من إلغاء أحدنبا كقوله عليه السبلم ) 
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ود الذين شهدوا قبل شر الشهود الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا ( وقال مرة أخرى ) خَت الشه 
 أن يستشهدوا ( فحمل األول عىل اؼببادر بها

 
وهو يعلم أن اؼبشهود له عالم بها فهذا حرام خببلف من بادر ليعلم صاحبها لؼتوصل غبقه فهذا 

نساء اآلية   32حسن وإن لم يبكن اعبمع بُت العامُت كقوله تعاىل ) وأن ذبمعوا بُت األختُت ( ال
واؼبلك فوجب التوقف وؽبذا ؼبا سئل عثمثم أصبعت العلماء عىل عمومه يف فهذا لفظ عم النكاح 

الوطء والنكاح دون اؼبلك أي ال هبمع بؼنهما إذا كانتا عنده دبلك أن يطأنبا بل إذا وطيء إحدانبا 
حرمت األخرى إىل أن تزول اؼبوطوءة عن ملكه وكذلك ال هبوز أن هبمع بؼنهما بنكاح واحد بل له 

هما باؼبلك وإن لم يبكن اعبمع وال اغبمل عىل أحدنبا لكن علم التاريخ كان الثاين أن هبمع بؼن
ً لؤلول كما سبق يف عدة الوفاة واهلل أعلم وأما قوله وكذلك إذا كانا خاصُت أي وكذلك إذا كان  ناسخا

ذلك ما يف العامُت و -سبق  -النطق خاصُت وأمكن اعبمع بؼنهما صبع ألنه أوىل من إلغاء أحدنبا كما 
 روى عنه عليه السبلم أنه توضأ وغسل رجليه ويف

 ان عن اعبمع بُت األختُت دبلك اليمن توقف وقال أحلتهما آية وحرمتهما آية
ً من غَت حدث وإن لم  رواية رش عليهما فحمل الغسل عىل اغبدث والرش عىل أنه كان طاهرا

ً لؤلول كما سبق من النهي عن زيارة القبور ثم أذن يف  يبكن اعبمع وعلم التاريخ كان الثاين ناسخا
زيارهتا وإن لم يبكن اعبمع وال علم التاريخ وجب التوقف كما انه عليه السبلم ؼبا سئل عن ما وبل 

للرجل من اغبائض فقال ) ما فوق اإلزار ( ويف رواية ) اصنعوا كل شيء إال النكاح ( فاألول ـبصوص 
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ً  -فقط  -لفرج دبا بُت السرة والركبة والثاين ـبصوص با  فذهب صباعة إىل األول احؾياطا
 وآخرون إىل الثاين ألن األصل اإلباحة عند اإلطبلق والتعارض ليدل دليل عىل التحريم واهلل أعلم

 اغبكم إذا تعارض العام مع اػباص وإذا كان كل منهما خاصا من وجه وعاما من آخر

 
ً واآلخر عاما فيخص الع ً من قال ) وإن كان أحدنبا خاصا ام باػباص وإن كان كل واحد منهما خاصا

ً من وجه فيخص عموم كل واحد خبصوص اآلخر ( أقول ؼبا فرغ من بيان القسمُت من  وجه وعاما
التعارض شرع يف األقسام األربعة أحدها إذا ورد الدليل عاما كقوله عليه السبلم ) فيما سقت 

ين قوله عليه السبلم ) لؼس فيما دون طبسة أوسق السماء العشر ( فهذا عام يف القليل والكثَت والثا
 صدقة (

 ً فهذا معارض لؤلول لكن ورد للخصوص فحمل العام عليه وجعلت الزكاة يف طبسة أوسق فصاعدا
ولم ذبعل يف أقل من ذلك والثالث العام من وجه واػباص من وجه كقوله عليه السبلم ) إذا كان اؼباء 

ً ( فظاهره ا لعموم ألنه عليه السبلم لم يتعرض لتغَته وال لغَته وخص من وجه قلتُت لم وبمل خؽثا
آخر وهو تقؼيده بالقلتُت والرابع العام من وجه واػباص من آخر قوله عليه السبلم ) اؼباء طهور ال 

ينجسه إال ما غَت طعمه أو روبه أو لونه ( فظاهره العموم ألنه عليه السبلم لم يتعرض للقليل وال 
وجه آخر وهو تقؼيده بالتغَت فحمل عموم األول وهو قوله لم ينجس عىل  للكثَت وخص من

 خصوص الثاين وهو قوله إال ما غَت طعمه اغبديث
وضبل عموم الثاين وهو طهارة اؼباء عىل خصوص األول وهو القلتان فظهر أن اؼباء إذا بلغ قلتُت لم 
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 ينجس إال بالتغَت وما تغَت تنجس سواء قل أو كثر واهلل أعلم
 تعريف اإلصباع وبيان حجؼته

قال ) و أما اإلصباع ف اتفاق علماء أهل العصر عىل حكم اغبادثة ونعٍت بالعلماء الفقهاء و نعٍت 
باغبادثة اغبادثة الشرعية وإصباع هذه األمة حجة دون غَتها لقوله عليه السبلم ال ذبتمع أميت عىل 

نسخ شرع يف بيان اإلصباع وهو الضبللة والشرع ورد بعصمة هذه األمة ( أقول ؼبا ف  رغ من بيان ال
الباب اغبادي عشر اإلصباع يف اللغة العزم واالتفاق يقال أصبع القوم أي عزموا واتفقوا ومنه قوله 

 ويف االصطبلح اتفاق علماء أهل العصر عىل حكم شرعي 78تعاىل ) فاصبعوا أمركم ( يونس اآلية 

 
لؼسوا من أهل االجتهاد وال يبكن الوقوف عىل قول كل فرد  فقوله اتفاق العلماء ليخرج العوام إذ

منهم لكثرهتم خببلف العلماء وذهب بعض األصوليُت إىل اعؾبار موافقة العوام ألهنم من األمة وقد 
حكم ؽبم بالعصمة لعدم اجتماعهم عىل الضبللة وقوله علماء العصر ليخرج من بعدهم ألهنم إذا 

 حكم ال يضر من خالفهم بعده اجتمعوا يف العصر الواحد عىل
وقوله ونعٍت بالعلماء الفقهاء ليخرج اؼبتكلمُت والنحويُت وغَتهم اؼبراد بالفقهاء اؼبجتهدون 

نبطون األحكام الشرعية باألدلة خببلف من نقل مذهبه عن غَته فإنه لم يكن منهم وال تضر  اؼبست
ا كاليهود والنصارى فإن إصباعهم ـبالفتهم وقوله إصباع هذه األمة حجة إىل آخره ليخرج غَته

لؼس حبجة وإمبا كان إصباع هذه األمة حجة لعدم إمكان اتفاق صباعة عظيمة شريفة مشهود ؽبم 
 بالعصمة عن الباطل وؽبذا كان السلف يشددون الؾنكَت عىل
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 ـبالف اإلصباع واهلل أعلم
ً وهل يشًتط انقراض العصر  حجية إصباع اؼبجتهدين مطلقا

اع حجة عىل العصر الثاين وأي عصر كان وال يشًتط انقراض العصر عىل الصحيح فإن قال ) واإلصب
قلنا انقراض العصر شرط فيعؾرب قول من ولد يف حياهتم وتفقه وصار من أهل االجتهاد وؽبم أن 

يرجعوا عن ذلك ( أقول يشَت إىل أن إصباع العصر األول حجة يف العصر الثاين وكذا إصباع كل عصر 
 يعدهم إىل األبدحجة ؼبن 

ً للظاهرية فلم يثؽتوا اإلصباع إال للصحابة  وؽبذا قال وأي عصر كان وهل يشًتط  -فقط  -خبلفا
وصباعة أنه  -رضبه اهلل  -صحح الشيخ  -النعقاد إصباع العصر الثاين انقراض العصر األول قوالن 

 وقت دون وقتال يشًتط انقراضهم ألنه عليه السبلم شهد ؽبم بالعصمة من غَت زبصيص 
وذهب أبو بكر بن فورك وغَته إىل اشًتاط انقراضهم ألنه يلزم منه رجوع بعض من اتفق معهم 

رأى بيعهن  -بعد ذلك  -وافقهم يف عدم بيع أمهات األوالد ثم  -كما جرى لعلي رضي اهلل عنه 
 فقال له عؽيدة السلماين

 
اط انقراضهم وإال لم هبز له الرجوع رأيك يف اعبماعة أحب إلؼنا من رأيك وحدك فدل عىل اشًت

 وخرق اإلصباع
ً ألمؾنع حصول اإلصباع إلمكان أن يرجع بعضهم ورد  واألصح األول ألن االنقراض لو كان شرطا

قول من استدل بقول علي ب أن اإلصباع منعقد عىل عدم بيع أم الولد ولم يلتفتوا إىل أي رأي واحد إذ 
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 ال تأثَت له يف خرق اإلصباع
 اع السكويت وحجية قول الصحايباإلصب

قال ) واإلصباع يصح بقوؽبم وفعلهم وبقول البعض وفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقُت 
عنه وقول الواحد من الصحابة لؼس حبجة عىل اعبديد ويف القديم حجة ( أقول غاية ما فيه أن 

لبعض يشَت إىل أن بعض علماء اإلصباع ينعقد بأفعاؽبم كما ينعقد بأقواؽبم و بقول البعض وفعل ا
العصر إذا ذهبوا إىل قول ولم ىبالفوهم اآلخرون أو إىل فعل وانتشر ذلك القول أو الفعل وسكت 

ً كأهنم راضون به وؽبذا قيده باالنتشار  الباقون من غَت إنكار كان إصباعا
ة ف لؼس وإن لم ينتشر فلؼس بإصباع الحتمال ذهول البعض عنه وأما قول الواحد من الصحاب

حبجة يف اعبديد عبواز اػبطأ عليه وذهب أبو حنيفة إىل انه حجة وؽبذا قدر جعل رد اآلبق بأربعُت 
ً ألثر ابن مسعود وقد قال عليه السبلم ) أصحايب كالنجودليل عىل وجوب األخذ بقول كل واحد  درنبا

 منهم وبه قال الشافعي يف القديم واهلل أعلم
 اؼبتواتر تعريف اػبرب وأقسامه وتعريف

قال ) وأما األخبار فاػبرب ما يدخله الصدق والكذب وهو ينقسم إىل آحاد ومتواتر فاؼبتواتر ما 
نتهي إىل اؼبخرب عنه  يوجب العلم وهو أن يروي صباعة ال يقع التواطؤ عىل الكذب من مثلهم إىل أن ي

من بيان اإلصباع شرع  ويكون يف األصل عن مشاهدة أو ظباع ال عن اجتهاد وأخبار ( أقول ؼبا فرغ
يف بيان األخبار وهو الباب الثاين عشر واألخبار هي طريق ثبوت السنة الشريفة إلؼنا وقد اختلفوا يف 

 فذهب صباعة إىل عدم رظبه إذ الرسم للتعريف واػبرب معروف بنفسه -رسم اػبرب 
 م بأيهم اقتديتم اهتديتم ( وهذا 
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 -زيد وبُت قم يا زيد فهذا ظاهر من غَت رسم وذهب الشيخ إذ كل واحد من العقبلء يفرق بُت قام 

نس ؽبا  -رضبه اهلل  إىل رظبه بأنه ما يدخله الصدق والكذب وفيه نظر ألهنما نوعان للخرب وهو ج
نس وفيه نظر آخر أن اػبرب قد ال وبتمل  وال هبوز تعريف اعبنس بالنوع ألن النوع ال يعرف إال باعب

اهلل ربنا و ؿبمد نبؼنا و النار حارة وما أشبه ذلك فبا ال وبتمل الكذب ومن الكذب الؽتة كقول القائل 
ً أو صاحبا أو ثالث ثبلثة تعاىل اهلل عن ذلك و  األخبار ما ال يكون إال كذبا كقول الكفار ازبذ اهلل ولدا

 اعبزء أعظم من الكل فهذا لم
ً من وبتمل الصدق الؽتة وقوله وهو ينقسم إىل آحاد ومتواتر ورسم اؼب  تواتر دبا يوجب العلم يقؼنا

غَت ظن وؽبذا أشار إىل حقيقة التواتر بقوله وهو أن يروي صباعة ال يقع التواطؤ عىل الكذب من 
ً  -مثلهم عن صباعة مثلهم  ً  -أيضا ً فمىت خلت طبقة من الطبقات لم يكن متواترا وكذلك دائما

ً علم كمال عددألن التواتر تواصل شيء بعد شيء من غَت اكبصار عدد بل   إذا أفاد اػبرب العلم يقؼنا
التواتر وذهب صباعة إىل حصرهم منهم من قال أربعة ألهنم أكثر نصاب الشهادة ومنهم من قال 

ومنهم من قال  83اثٍت عشر متمسكون بقوله تعاىل ) وبعؿنا منهم اثٍت عشر نقؼبا ( اؼبائدة اآلية 
ً ( األعراف اآلية سبعون لقوله تعاىل ) واختار موىس قومه سبعُت ومنهم من قال ثبلشبائة  866 رجبل

ً كأصحاب بدر  وثبلثة عشر رجبل
نتهي اؼبخربون  والظاهر ما سبق وقوله عن مشاهدة أو ظباع يشَت إىل شرط التواتر اؼبفيد للعلم أن ي

منه إىل اؼبخرب عنه دبشاهدة لفعله أو ظباع لقوله مع تصديق ما ظبعوه أو شاهدوه فلو حصل ؽبم ذلك 
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 بظن أو اجتهاد من أنفسهم لم يفد العلم لتطرق الظنون إليه فيخرج عن التواتر واهلل أعلم
 خرب اآلحاد تعريفه تعريف اؼبسند واؼبرسل حجية اؼبرسل

 
قال ) واآلحاد الذي يوجب العمل وال يوجب العلم وينقسم إىل قسمُت مسند ومرسل فاؼبسند ما 

سناده فإن كان من مراسيل غَت الصحابة فلؼس حبجة إال اتصل إسناده واؼبرسل ما لم يتصل إ
 مراسيل سعيد بن اؼبسيب

فإهنا فتشت فوجدت مسنده والعنعنة تدخل عىل اإلسناد ( أقول ؼبا فرغ من أخبار التواتر شرع يف 
أخبار اآلحاد ورسم اآلحاد ب الذي يوجب العمل وال يوجب العلم ألن خرب اآلحاد ظٍت لتطرق 

كما  -حاد واؼبراد باآلحاد ما لم يبلغوا رتبة التواخلق كثَت عن كثَت وانقطع بُت الرواة الوهم إىل اآل
ً بأصحابه  -سبق  ً وإمبا أوجؽنا العمل به اقتداءا ألهنم كانوا إذا  -رضي اهلل عنهم  -كان آحادا

عمل اختلفوا يف واقعة رجعوا إىل قول آحاد الصحابة ولم ينكر بعضهم عىل بعض وؽبذا أوجؽنا ال
 فإهنم رجعوا إىل الغسل من الوطء من غَت إنزال بقول عائشة ويف -باآلحاد 

 تر ال أن يروي واحد عن واحد بل لو روى طبسة عن طبسة ولم تتواتر أو
 توريث اعبدة بقول اؼبغَتة وؿبمد بن مسلمة وغَت ذلك

ناده واؼبراد ثم قسم األخبار اآلحادية إىل قسمُت مسند و مرسل ورسم اؼبسند ب ما اتصل إس
باالتصال أن يروي شخص عن شخص إىل اؼبخرب عنه يقال أسند اػبرب إىل فبلن إذا تلقاه منه خببلف 

ولم يذكر من ظبعه منه من الصحابة إذ التابعي لم  eاؼبرسل وهو إذا قال التابعي قال رسول اهلل 
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نبي  ً وكذا من لم يسم من روى عنه فهذا لؼس دبسند لعد eيسمع من ال  م اتصالهشؼئا
نبي  أو صحايب  eفأما مراسيل الصحابة فحجة وهو أن ىبرب من غَت تعرضه للمخرب عنه سواء كان ال

وأما مراسيل غَت  eمثله ألن يف الغالب ال يروي الصحايب إال ما ظبعه من مثله أو من رسول اهلل 
 الصحابة فذهب الشافعي إىل أهنا لؼست حبجة ألن

نيفة ومالك إىل أنه حجة ألنه ما حذفه إال تزكية إنبال الراوي اإلسناد دال عىل  ضعفه وذهب أبو ح
 لقائله وردبا يذكر الشيخ لعدم التزكية

 
مراسيل سعيد ثم عللها أهنا فتشت فوجدت مسانيد ويف هذا  -رضبه اهلل تعاىل  -ثم استؿٌت الشيخ 

ولو  -فقط  -ن أيب هريرة التعليل نظر فكأن األخذ بالسند ال باإلرسال لكن نقول إمبا كان يرسل ع 
ذكره لوجب العمل به خببلف غَته لو ظباه فيحتمل أن يقبل ووبتمل أن ال يقبل قوله والعنعنة 

تدخل عىل اإلسناد وهو أن يقول الراوي عن فبلن من غَت أن يسمي شيخه لكن هذه العنعنة ال زبرجه 
ً وهو أن يروي عن اإلرسال بل إن كان الذي رواه عنه يبكن لقاه فهو مسند إال  إذا كان الراوي مدلسا

ً ولم يقبل واهلل أعلم ً وال مسندا  عن رجل ضعيف مشهور يونبه عىل السامع فهذا لم يكن مرسبل
 رواية غَت الصحايب

قال ) وإذا قرأ الشيخ هبوز أن يقول الراوي حدثٍت و أخربين وإن قرأ هو عىل الشيخ فيقول أخربين وال 
خ من غَت قراءة فيقول الراوي أجازين أو أخربين إجازة أقول ؼبا فرغ من يقول حدثٍت وإن أجازه الشي 

بيان األخبار وأقسامه شرع يف بيان كيفية اؼبخرب دبا يرويه عن شيخه فإن الشيخ إذا قرأ عليه فله أن 
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ً يف صبيع ذلك وإذا قرأ هو عىل شيخه والشيخ ساكت  يقول حدثٍت و أخربين و ظبعته ويكون صادقا
 ين فقطفيقول أخرب

ألن سكوته إقرار له فيما ظبع منه وإن لم يقرأ الشيخ وال هو فبل هبوز إال أجازين أو أخربين إجازة وفيه 
دليل عىل جواز رواية اغبديث إجازة عند اؼبتأخرين وذهب قوم إىل عدم جوازها ألهنا لم تكن يف 

 الصدر األول واهلل أعلم
 تعريف القياس وذكر أقسامه

اس فهو رد الفرع إىل األصل يف اغبكم بعلة ذبمعهما وهو ينقسم إىل ثبلثة أقسام قال ) وأما القي
 قياس علة وقياس داللة وقياس شبه (

أقول ؼبا فرغ من بيان األخبار شرع يف القياس وهو الباب الثالث عشر وأصل القياس يف اللغة 
أظهرها عند الشيخ رد  التقدير يقال قست الثوب بالذراع إذا قدرته به وقد رسم القياس برسوم

 الفرع إىل األصل يف اغبكم بعلة ذبمعهما

 
كان القياس وهو ال وبصل إال بثبلثة أركان أصل و فرع و علة بؼنهما ليحكم عىل الفرع  يشَت إىل إم

ً اتفاقا للحديث فقسنا عليها بيع الذرة  ً حراما دبا حكم عىل األصل مثاله بيع اغبنطة دبثلها متفاضبل
ً ألن العلة يف ربريم التفاضوبه قال صبهور أهل السنة وذهب قوم إىل عدم العمل به دبثلها متفا ضبل

 21وبه قال داود الظاهري متمسكُت بقوله تعاىل ) ما فرطنا يف الكتاب من شيء ( األنعام اآلية 
نساء اآلية  ن اغبق شؼئا وبقوله تعاىل ) إن الظن ال يغٍت م  69وبقوله تعاىل ) فردوه إىل اهلل والرسول ( ال
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 21( يونس اآلية 
ل يف األصل هو الطعم وهو موجود يف الذرة فحكم عىل الذرة ب ما حكم عىل األصل لعلة بؼنهما 

 وهذا دليل ظاهر عىل وجوب العمل بالقياس
بأحاديث من السنة و أجيب عن صبيعها واغبمد هلل فبل نطول فيما ال حاجة لنا  -أيضا  -واحتجزوا 

ىل أدلة اعبمهور واهلل اؼبستعان أقول من األدلة عىل وجوب العمل بالقياس قوله تعاىل فيه إمبا اقتصر ع 
فإن االعؾبار مشتق من العبور وهو اؼبجاوزة من شيء إىل  3) فاعؾربوا يا أويل األبصار ( اغبشر اآلية 

حُت  آخر وهذا عُت القياس ألنه ؾباوزة اغبكم من األصل إىل الفرع ومنها قصة معاذ وأيب موىس
 أرسلهما قاضيُت إىل اليمن قال

( قال ) فإن  -تعاىل  -ؽبما ) بم تقضيان ( قاال بكتاب اهلل قال ) فإن لم ذبداه ( قاال ) بسنة رسول اهلل 
 لم ذبداه ( قاال ) قبتهد رأينا ( فأقرنبا عىل ذلك

ث اعبد واألكدرية ومنها إصباع الصحابة عىل عدم اإلنكار عىل من فعله يف زمنهم كاختبلفهم يف توري
 ومن قال لزوجته أنت علي حرام فكل منهم ذهب إىل قياسه وعمل به ولم ينكر غَته عليه

ومنها العقل دال عىل وجوب العمل بالقياس وذلك أن اغبكم إذا تعلق باألصل كان تعلقه بالفرع 
 أوىل فهذه أدلة من الكتاب والسنة واإلصباع والعقل واهلل أعلم

 سبيان أقسام القيا
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قال ) فقياس العلة ما كانت العلة يف موجبة وقياس الداللة هو االستدالل بأحد النظَتين عىل اآلخر 
وهو أن تكون العلة دالة عىل اغبكم وال تكون موجبة وقياس الشبه هو الفرع اؼبًتدد بُت أصلُت 

ً  -فيلحق بأكثرنبا شبها ( أقول ؼبا قسم القياس ثبلثة إقسام  تفصيله فبدأ بقياس شرع يف  -إصباال
أن العلة اؼبوجودة يف األصل ال بد  -رضبه اهلل  -العلة ألهنا أعظم أركان القياس وغاية مراد الشيخ 

ً أن نقؼس الفرع عليه مع خلو العلة  أن تكون يف الفرع إذا ال وبسن عقبل
م لئلكرام ؽبما فهذا التحري 32مثاله قوله تعاىل ) فبل تقل ؽبما أف وال تنهرنبا ( اإلسراء اآلية 

فقسنا عىل التأفيف الضرب إذ ال وبسن ربريم التأفيف وإباحة الضرب وكذا قؼس عىل الزنا اللواط 
ألن العلة يف األصل ) االيبلج يف فرج ؿبرم وهي موجودة يف اللواط وكذا قؼس عىل هنيه عليه السبلم 

ي عن العوراء واإلباحة يف العمياء مع عن العوراء يف األضحية العمياء ألهنا أسوأ منها إذ ال وبسن النه 
ً عىل مال البالغ  وجود العلة فيهما وهو النقص وأما قياس الداللة كوجوب الزكاة يف مال الصبي قياسا

من القياس  -أيضا  -فإن العلة اعبامعة بؼنهما دفع حاجة الفقَت جبزء من اؼبال النامي وهذا قريب 
 ً ً ألن الفرق بؼنهما خفي وهو اغبكم قد هبوز يف العقل  األول وؽبذا بعض العلماء جعلهما قياسا واحدا

أن تكون العلة  -رضبه اهلل  -أن مال الصبي ال ذبب فيه الزكاة بهذه العلة بل بعلة أخرى و ؽبذا قال 
دالة عىل اغبكم وال تكون موجبة أي مقتضية للحكم عبواز خلوها عنه خببلف القياس األول فبل بد 

 منها
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يلحق بأكثرنبا شبها  -كما ذكر الشيخ رضبه اهلل  -الشبه وهو تردد الفرع بُت أصلُت وأما قياس 
ً فضمانه مًتدد بُت اصلُت وهو ضمان اإلنسان و ضمان البهائم ألنه يشبه  مثاله كعبد قتل عمدا

اإلنسان يف الذات والبهائم يف اؼبلك فرجح الشافعي إغباقه بالبهائم لكثرة شبهه بالبهائم دون 
رار لكونه يباع ويوقف ويورث وضمان أجزائه بالنقص وذهب ابن علية إىل إغباقه باألحرار األح 

ً للصورة  تغلؼبا
ً لعدم سبام الشبه بُت األصل والفرع ورد هذا القول ب أنه  ومنع القاضي أبو بكر قياس الشبه مطلقا

 ال يشًتط تساوي األوصاف بؼنهما بل إذا وجد الشبه بوجه كىف واهلل أعلم
 ض شروط الفرع واألصلبع 

ً بدليل متفق عليه  ً لؤلصل ومن شرط األصل أن يكون ثابتا قال ) ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا
بُت اػبصمُت ( أقول ؼبا فرغ من تعريف القياس وتقسيمه شرع يف بيان أركانه وهو الفرق بُت 

ً لؤلص ً فبل الفرع و األصل و العلة و اغبكم فقال شرط الفرع أن يكون مناسبا ل إذ لو لم يكن مناسبا
 هبوز أن يقاس عليه

وأن األصل ال بد أن يكون قد ثبت بدليل شرعي متفق عليه مقدما عىل الفرع إذ لو لم يؿبت األصل 
ً ثبت بدليل  ً لم يقس عليه كقياس األرز عىل اغبنطة فإن بيع األصل بعضه ببعض متفاضبل أوال

يف الطعم ومتأخر عنه فحكم عليه دبا حكم عىل شرعي فيقاس عليه األرز ألنه مناسب لؤلصل 
 األصل واهلل أعلم

 بعض شروط العلة وحكم األصل
ً وال معٌت ومن شروط اغبكم أن يكون  نتقض ال لفظا قال ومن شرط العلة أن تطرد يف معلوالهتا وال ت
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ل ؼبا فرغ من مثل العلة يف النفي واإلثبات والعلة هي اعبالبة للحكم واغبكم هو اؼبجلوب للعلة ( أقو
تعريف الفرع واألصل شرع يف تعريف العلة واغبكم فقال من شرطها االطراد يف معلوالهتا أي ال 

 زبتص ببعض الصور دون

 
ً وال معٌت كالقتل  نتقض لفظا ً  -بعض بل تكون مطردة يف اعبميع وال ت ً يوجب  -مثبل باؼبثقل عمدا

نت  ً عىل اؼبحدد قيل لم تطرد ألهنا ت ً وهو عدم قتل الوالد بولده أجيب ب أن القصاص قياسا قض لفظا
االمؾناع من القتل إمبا هو بوجود معٌت قام به وهو حرمه األبوة يبؾنع االسؾيفاء كما أن يبؾنع إذا كان 

مستحقة صبي إىل البلوغ وال نقول سقط وجوب القتل بعدم االسؾيفاء وإمبا تأخر االسؾيفاء ؼبانع 
انت العلة مطردة واحًتز بقوله وال معٌت كما لو تعلق اغبكم باألصل قائم يف مستحقه وهو الصبي فك

ً غباجة  ؼبعٌت وذلك اؼبعٌت قد يوجد يف غَته وال يؾبعه اغبكم كما يقال إمبا جعلت الزكاة يف األشبان دفعا
نتقض هذه العلة باعبواهر ألنه قد وبصل دفع اغباجة بإهباب الزكاة فيها مع أنه ال زكا ة الفقَت فيقال ت

شرطه أن يكون مثل  -يف اغبكم  -فيها فعلم أن العلة ال بد أن تكون مطردة يف صبيع أنواعها وقوله 
العلة يف النفي واإلثبات واضح ألنه تابع ؽبا فإن وجدت وجد وإن انتفت انتىف فهو مساو ؽبا يف 

 الوجوب والعدم
يف الوجود والعدم ألهنا إذا وجدت وقوله والعلة هي اعبالبة للحكم زيادة إيضاح التباع اغبكم العلة 

 وجد فكانت جالبة له وهو ؾبلوب ؽبا واهلل أعلم 
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 األصل يف األشياء
قال ) وأما اغبظر واإلباحة فمن الناس من يقول إن أصل األشياء عىل اغبظر إال ما أباحته الشريعة 

الناس من يقول بضد فإن لم يوجد يف الشريعة ما يدل عىل اإلباحة يتمسك باألصل وهو اغبظر ومن 
ذلك وهو أن األصل يف األشياء اإلباحة إال ما حظره الشرع ومنهم من قال بالتوقف ومعٌت 

استصحاب اغبال أن يستصحب األصل عند عدم الدليل الشرعي ( أقول ؼبا فرغ من بيان القياس 
نسوخ  شرع يف بيان الؽيان اغبظر واإلباحة وهو الباب الرابع عشر وكانا بابُت يف األصل كالناسخ واؼب

ً  -وإمبا صبع بؼنهما هناك وهنا ألن الكبلم متعلق بهما  ومًتدد بؼنهما ألن العلماء قد اختلفوا يف  -معا
 أصل األشياء قبل ورود الشرع حبله أو حرمته هل ربمل عىل اإلباحة أو اغبرام أو التوقف

البصرة إىل اإلباحة ألنه تعاىل خلق  فذهب أبو حنيفة و أبو العباس و أبو إسحاق من الشافعية ومعتزلة
األشياء ألجلنا وألغراضنا وما كان لنا فهو مباح ألنه لم يًتتب عليه مفسدة وال ضرر عىل مالكه وهو 

ً عىل الشاهد وهو االنتفاع باالستظبلل جبدار الغَت واالقؾباس من ناره إذ ال ضرر  -تعاىل  -اهلل  قياسا
  هريرة من الشافعية وبعض الشيعة ومعتزلةعىل مالكها فكذا هنا وذهب ابن أيب

تعاىل  -ملك الباري  -كلها  -بغداد إىل اغبرمة ألن التصرف يف ملك الغَت بغَت إذنه قؽيح ألن األشياء 
فبل هبوز ألحد أن يؾناول شؼئا حىت يرد الشرع به كما هو يف الشاهد يف حق اؼبخلوق وذهب أبو  -

 ىل التوقف من غَت ربريم وال إباحة قبل ورود الشرعاغبسن األشعري وأبو بكر الصَتيف إ
وقوله استصحاب اغبال إىل آخره يشَت إىل دليل يرجع إليه عند عدم الدليل الشرعي وهو 

استصحاب األصل الثابت كما لو قيل هل يوجد صبلة واجبة زائدة عىل اػبمس قلنا ال لعدم الدليل 
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 لمالشرعي بالزائد فوجب التمسك باألصل واهلل أع
 التعارض والًتجيح 

 
قال ) وأما األدلة فيقدم اعبلي عىل اػبفي واؼبوجب للعلم عىل اؼبوجب للظن والقياس اعبلي عىل القياس 

اػبفي فإن وجد يف النطق ما يغَت األصل وإال استصحب اغبال ( أقول ؼبا فرغ من اغبظر واإلباحة 
أشار رضبه اهلل إىل أنه إذا تعارض دليبلن شرع يف كيفية استعمال األدلة وهو الباب اػبامس عشر ف

) إذا التىق اػبتانان فقد وجب  -رضي اهلل عنها  -عىل اؼبجتهد قدم اعبلي عىل اػبفي كرواية عائشة 
 الغسل ( ثم قالت فعلته أنا ورسول اهلل }صىل اهلل عليه وسلم{ فاغؾسلنا

ألن أزواجه أعلم بهذا من الرجال  فهذه مقدمة عىل رواية أيب هريرة حُت روى ) اؼباء من اؼباء (
وكذا يقدم الدليل اؼبوجب للعلم عىل اؼبوجب للظن كالدليل من الكتاب والسنة اؼبتواترة عىل 

ً عىل الظٍت وكذا يقدم دليل  ً فكان الدليل القطعي مقدما اآلحاد فإن سننه اآلحادية ال تفيد إال ظنا
ورد من الكتاب أو السنة قدم عىل القياس إال إذا دل  النطق عىل دليل القياس ألنه أقوى فإن الدليل إذا

 القياس عىل اػبصوص فإنه مقدم كما سبق من ضبل العموم عىل اػبصوص
ً عند ظباعه من غَت تأمل  وكذا يقدم القياس اعبلي عىل القياس اػبفي واعبلي هو الذي يفهم بديهيا

خىف منه وكذا يقدم القياس الذي كقياس العلة مقدم عىل قياس الشبه كما سبق أن قياس الشبه أ
ً قليلة وأما قوله  ً كثَتة عىل ما توافق أصوال فإن وجد يف النطق ما  -رضبه اهلل  -توافق علة أصله أصوال

فقط  -يغَت األصل وإال فؼستصحب اغبال ف فيه نظر ألنه قيد استصحاب اغبال بعدم وجود النطق 



                    هرات عىل حل ألفاظ الورقاتاألقبم الزا
 مكؾبة مشكاة اإلسبلمية

 

Australian Islamic Library – www.australianislamiclibrary.org 

 النطق والفهم والقياس واهلل أعلم بل ال هبوز استصحاب اغبال إال عند عدم وجود -
 شروط اؼبفيت أو اؼبجتهد

 
ً ويكون كامل األدلة يف  ً ومذهبا ً خبلفا ً وفرعا ً بالفقه أصبل قال ) ومن شرط اؼبفيت أن يكون عاؼبا

نباط األحكام من كبو ولغة ومعرفة الرجال وتفسَت اآليات الواردة  ً دبا وبتاج إليه يف است االجتهاد عارفا
ام واألخبار الواردة فيها ( أقول ؼبا فرغ من بيان األدلة شرع يف بيان شروط اؼبفيت وهو الباب يف األحك

ً أما اؼبفيت فهو اسم فاعل يف  ً وفرعا ً بالفقه أصبل السادس عشر فقال من شروط اؼبفيت أن يكون عاؼبا
ً بالفقه فيه نظر ألن  الفقه نؾيجة االجتهاد أفىت يفيت إذا بُت اغبق عند السؤال وقوله أن يكون عاؼبا

ً باألصول و هي النصوص من  ً للمجتهد لزم الدور لكن هبب أن يكون عاؼبا فلو كان الفقه شرطا
الكتاب والسنة اؼبتعلقة باألحكام دون اؼبواعظ والقصص وأمور اآلخرة فإن اؼبفيت ال يفتقر إىل 

 معرفتها بل يفتقر إىل معرفة النصوص ليميز بُت
ً لكتاب اهلل الظاهر واؼبأول والن نسوخ وغَت ذلك وال يشًتط أن يكون حافظا وال  -تعاىل  -اسخ واؼب

ؼبسائل األحكام منه بل يكفي العلم بها ليطلبها عند مواقعها وال بد له من معرفة القياس وأنواعه 
ً بالفروع وهي مسائل آحاد تتعلق بها األحكام إذ ال  ليميز ما هبوز وما ال هبوز وال بد أن يكون عاؼبا

ً  -كلها  -يشًتط أن تكون األحكام  رضي  -بالتواتر بل قد وبكم باآلحاد يف بعض الصور فإن عليا
 يف قباسة اؼبذي وعدم وجوب الغسل -فقط  -أخذ بقول اؼبقداد  -اهلل عنه 

ً خببلف العلماء من الصحابة والتابعُت ومن بعدهم وال يشًتط معرفة اػببلف بُت  أن يكون عاؼبا
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ً دبذهب من األربعة ليفيت عليه ويقلده خببلف اؼبجتهد اؼبطلق األئمة األرب عة بل أن يكون عاؼبا
فذلك ال هبوز له تقليد غَته خببلف اؼبفيت وأن يكون كامل األدلة أي صحيح الذهن بصَت العقل 

 حبيث ال يتشوش إدراكه عند اختبلف األدلة وتعارضها ليوثق بقوله وال يتهم

 
نباط األحكام من النحو واللغة  -بعد  -األدلة ما يذكره ووبتمل أنه أراد بكامل  فبا وبتاج إليه يف است

ال غوامضه وشواهده ومن اللغة ما تدعو  -فقط  -إىل آخره فيعلم من النحو والتصريف ما وبتاج 
اغباجة إليه من آيات األحكام اليت يف الكتاب والسنة وال بد من معرفة الرجال ليأخذ برواية العدل 

اؼبجروح لكن لو أخذ من الصحيحُت جاز االقتصار عليهما من غَت معرفة رجاؽبما وال بد أن دون 
ً بتفسَت اآليات واألخبار الواردة يف األحكام لؼتمكن باإلفتاء منها واهلل أعلم  يكون عاؼبا

 ما يشًتط يف اؼبستفيت
 ىقال ) ومن شرط اؼبستفيت أن يكون من أهل التقليد فيقلد اؼبفيت يف الفتو

ولؼس للعالم أن يقلد وقيل يقلد ( أقول ؼبا فرغ من بيان اؼبفيت شرع يف بيان اؼبستفيت وهو الباب 
السابع عشر فقوله من شرط اؼبستفيت أن يكون من أهل التقليد احًتاز عمن اجتمعت فيه شرائط 

كلهم  -كلف الناس االجتهاد فبل هبوز له أن يقلد خببلف العامي فيجوز له أن يأخذ دينه من غَته إذا لو 
باالجتهاد لبطلت معايشهم بسبب اشتغاؽبم بأدوات االجتهاد وقوله فيقلد اؼبفيت يشَت إىل  -

ً للتقليد  مسألتُت إحدانبا انه ال هبوز للعامي أن يقلد كل أحد بل ؼبن يكون أهبل
الحتمال أن ليخرج عن العهدة ويتحملها اؼبفيت والثانية أنه ال هبوز أن يقلد العالم دبجرد فعله 
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ً فبل يقلده فيه بل يسأل عنه إن أفتاه به  يكون ترخص فيه وذلك بأن يرى العامي العالم يفعل شؼئا
جاز وإال فبل وقوله وقيل يقلد يشَت إىل أن العالم هبوز له التقليد فيما أشكل عليه وبه قال أضبد بن 

نبل وإسحاق بن راهويه وسفيان  ح
 لنظر واالستدالل واهلل أعلم الثوري واألول أظهر ألنه مكلف با

 
 تعريف التقليد

ً ومنهم  ىم تقليدا قال ) والتقليد قبول قول القائل من غَت حجة فعىل هذا قبول قوله عليه السبلم يس
من قال التقليد هو قبول قول القائل وأنت ال تدري من أين قال فإن قلنا إنه عليه السبلم كان يقول 

ىم قوله ع ً ( أقول ؼبا فرغ من بيان اؼبفيت واؼبستفيت شرع يف بالقياس فيجوز أن يس ليه السبلم تقليدا
بيان التقليد وهو الباب الثامن عشر ثم رظبه ثم رظبه ب أنه قبول اؼبستفيت قول اؼبفيت من غَت 

ً ألنه عليه  ىم قبول قوله عليه السبلم تقليدا ذكر دليل ثم قال فعىل هذا أي فعىل هذا التعريف يس
 أخذ باالجتهاد يف األمور تارة وبالوحي أخرىالسبلم ردبا 

وبهذا قال صبهور الشافعية ومنع آخرون وقالوا ال هبوز له االجتهاد ألنه ما كان ينطق عن اؽبوى إن هو 
 إال وحي يوىح فعلم أنه عليه السبلم لم يأخذ إال عن وحي

ً إذ لم يكن عن اجتهاد منه وؽبذا قال ومنهم  من قال هو قبول قول القائل فلم يكن قبول قوله تقليدا
ىم قبول قوله عليه  وال تدري من أين قال وقد علمنا من أين قال وهو الوحي فعىل هذا التعريف ال يس

ً واهلل أعلم  السبلم تقليدا
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 حقيقة االجتهاد ومسألة تصويب اؼبجتهد
 االجتهاد فإن قال ) وأما االجتهاد فهو بذل الوسع يف بلوغ الغرض فاؼبجتهد إن كان كامل األدلة يف

اجتهد يف الفروع وأصاب فله أجران وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد ومنهم من قال كل ؾبتهد يف 
الفروع مصيب ( أقول ؼبا فرغ من بيان رسم التقليد شرع يف بيان االجتهاد وهو الباب التاسع عشر 

 الشرعيةوهو ختم األبواب فقوله بذل الوسع يف بلوغ الغرض أي يف إدراك األحكام 
وقوله كامل األدلة أي يشَت إىل ما سبق من شروط اؼبجتهد فإذا كان كذلك واجتهد فأصاب كان له 
 أجران أجر االجتهاد وأجر اإلصابة وإن أخطأ كان له أجر المؾثال أمره عليه السبلم وال إثم عليه 

 
ونبا النفي  ومنهم من قال كل ؾبتهد مصيب وهذا ضعيف الجتماع النقيضُت يف مسألة واحدة

ً إذ ال هبوز أن تكون اؼبسألة الواحدة منفية  واإلثبات قبل االجتهاد بل ال بد أن يكون اؼبصيب واحدا
 ثابتة واهلل أعلم

 قول كل ؾبتهد مصيب يف األصول ال هبوز
قال ) وال هبوز أن يقال كل ؾبتهد يف األصول مصيب ألن ذلك يؤدي إىل تصويب أهل الضبللة من 

جوس والكفار واؼبلحدين ( أقول ؼبا فرغ من بيان جواز االجتهاد يف اؼبسائل الفروعية النصارى واؼب 
 شرع يف بيان عدم االجتهاد يف اؼبسائل األصولية ألهنا اعتقاديه

ولو جاز االجتهاد فيها ألدى إىل تصويب من أخطأ من اؼبلل كقول النصارى بالصليب واؼبجوس 
ين اؼبخالفُت يف التوحيد وبعثه عليه السبلم اؼبلحدين القائلُت بالظلمة والنور ػبلق العالم والكافر
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ً ونقل عن عؽيد اهلل بن اغبسن  ً كبَتا بعدم خلق األفعال وهذا باطل تعاىل اهلل عما يقولون علوا
نربي جواز االجتهاد يف األصول والظاهر من إطبلقه إنه أراد اػببلف الواقع بُت أهل القبلة  الع

األشعرية يف ثبوت األفعال هلل تعاىل عند األشعرية دون اؼبعتزلة ورؤيته تعاىل يف كاػببلف الواقع بُت 
 اآلخرة وغَت ذلك فهو جائز عنه وقال هم معذورون ألنه قصدوا تعظيمه تعاىل

ً  -واغبق ما سبق ألن اؼبلل  إال اغبق وتعظيمه تعاىل والدليل عىل  -بزعمهم  -ما قصدوا  -أيضا
حابة عىل اؼبؽتدعة والقدرية واػبوارج ولم ينكروا عمن خالف بعضهم بطبلن ما قال إنكار الص

ً يف الفروع واهلل أعلم واغبمد هلل وحده وصىل اهلل عىل سيد األولُت واآلخرين ؿبمد وعىل آله  بعضا
ً إىل يوم الدين يوم يقوم الناس لرب العاؼبُت  ً دائما  وصحبه أصبعُت وسلم تسليما

 
 


